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„Brangūs vaikai!
Melskitės, melskitės, melskitės,
kad jūsų maldos spindesys darytų įtaką tiems,
kuriuos sutinkate. Padėkite Šventąjį
Šventąjį Raštą
matomoj vietoj jūsų šeimose ir skaitykite jį,
kad taikos žodžiai pradėtų tekėti jūsų širdyse.
Meldžiuosi su jumis ir už jus, vaikeliai,
vaikeliai,
kad jūs diena iš dienos
taptumėte vis labiau atviri Dievo valiai..
valiai..
Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

РRANEŠIMO APMĄSTYMAI MALDOS GRUPĖMS

SKAITYKITE ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ
(t. Liubo Kurtovič)

Pasakojama, kad kartą pas
tačiau yra ir kiti, kurie visa širdimi
seną išmintingą rabiną atėjo suaugęs
priima
Dievo
Motinos
buvimo
sūnus ir pasakė „Tėve, aš perskaičiau
realumą, stengdamiesi gyventi pagal
visą Bibliją ir manau, kad visa tai
Jos
kvietimą
ir
tvarkyti
savo
netiesa“. Rabinas pažiūrėjo į jį,
gyvenimą
pagal
Jos Motiniškus
paėmė į rankas Bibliją ir tarė:
žodžius. Dievo Motina nenori nieko
„Sūneli, o vis tik pagalvok dar kartą.
įkalbinėti – Ji tiesiog dovanoja save
O kas, jei tai tiesa...“. Tiesa ne
mums, kviesdama mus eiti keliu,
didėja ir ne mažėja priklausomai nuo
vedančiu į gyvenimą. Ji praėjo šį
to, ar žmogus tiki ja, ar ne. Ji lieka
kelią ir nori, kad ir mes pasirinktume
tiesa ir niekuomet nepraranda savo
jį, atrasdami ir vykdydami Dievo
vertės. Ji nepriklauso nuo rodiklių ar
valią savo gyvenime. Ji nepalieka
statistikos. Bet, jei tiesa nepraranda
mūsų vienų, bet eina su mumis,
savo vertės, tai mes galime prarasti
gyvena su mumis, meldžiasi su
tiesą, kai nuo jos užsidarome. Tiesa,
mumis ir už mus, kad mes
o
šiuo
atveju
–
Biblija, tai yra Dievo
Žodis, kviečia mus
apsispręsti.
Dievas
kviečia ir laukia mūsų
atsakymo.
Biblijos
tiesa
–
ne
spekuliatyvi,
ne
konceptuali, liečianti
vien tik mūsų protą.
Mūsų tikėjimo tiesa –
tai Asmenybė. Tos
Asmenybės vardas –
Jėzus
Kristus.
Susitikimas su šia
Asmenybe
–
Tardamas savo Žodį, Dievas taria ir
susitikimas su tiesa,
šventumu
ir
dovanoja patį save.
gyvenimu.
Dievo Žodis visada buvo vienų
atsivertume Dievo valiai. Kuo labiau
priimamas, o kitų atmetamas. Toks
mes atsiveriame Dievo valiai ir ją
Dievo Žodžio likimas panašus į
vykdome, tuo labiau mes tampame
Jėzaus Kristaus likimą. Tas pats
Jėzaus. Jėzus kalba konkrečiai ir
aiškiai: „Kas tik vykdo Dievo valią,
vyksta
ir
su
Dievo
Motinos
apsireiškimu Medjugorjėje. Yra tie,
tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“
(Mk 3, 35).
kurie neigia apsireiškimų tikrumą,
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Kažkada pasakytas ir paskelbtas
Dievo
Žodis
pasilieka
aktualus
visiems laikams. Dievas atsiveria ir
apsireiškia mums Jėzuje. Dievas
apsireiškia ir pateikia mums save
Žodyje. Savo Žodžiu Jis pašventina ir
keičia mus, savo žodžiu išlaisvina
mus ir veda, išbando mus ir iškelia
mūsų ydas, perspėja, guodžia ir
gelbėja. Dievo Motina nenori nieko
daugiau, kaip tik vesti mus pas Jėzų.
Ji primigtinai ir tvirtai kartoja savo
pranešimus. Ji puikiai žino, kad tik
Šventajame Rašte, t.y. Dievo Žodyje
galima atverti Dievą pilnatvėje ir Jį
sutikti. Dievo Žodis – tai Dievas.
Tardamas savo Žodį, Dievas taria ir
dovanoja patį save.
Yra ryšys tarp Dievo Žodžio
nepaisymo ir tikėjimo praradimo.
Dievo Žodžio nepaisymas veda mus
prie broliškų ir asmeninių santykių
nutraukimo.
Melstis – reiškia turėti susitikimo
su Dievu patirtį, o visas Šventas
Raštas – tai susitikimo istorija.
Šventajame Rašte galima rasti ne tik
puikių maldos pavyzdžių, bet jis pats
visas tampa malda, jei skaitydami ir
klausydami
Dievo
Žodžio,
mes
atsiduodame
tiems
jausmams,
kuriuos Raštas paliečia ar pažadina
mumyse, ir kurie transformuojasi į
šlovinimą,
dėkingumą,
užtarimą,
pasitikėjimą, atgailą, palaimą.
Šventasis Augustinas pasakė: „
Jeigu malda – tekstas, tai melskitės,
jei atodūsis – atsiduskite, jei padėka
– būkite džiaugsmingi, jei tekste
viltis – tikėkitės, jei tekstas išreiškia
baimę – bijokite“. Dievo Žodis – pats
geriausias maldos vadovėlis.
Šventas Raštas – tikrų tikriausias
mūsų maldos, per kurią mes ateiname
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pas Dievą, atrasdami Jo valią mūsų
gyvenime, pagrindas.
Melskimės:
Mergele Marija, Tu mokėjai
saugoti visus žodžius ir įvykius savo
Širdyje ir apmąstyti juos! Išmokyk ir
mus klausytis ir girdėti savo širdyje
Šventosios Dvasios prisilietimą. Tu,
tylos Motina, išmokyk mus tylėjimo,
kad savo širdyje atrastume ilgesį
Dievui, kuris vienintelis užpildo visą
mūsų tuštumą ir išgydo visas mūsų
žaizdas. Mergele Marija, nuvesk mus į
dvasinio
gyvenimo
gelmes,
kad
galėtume
atsikratyti
krikščioniško
gyvenimo
drungnumo
ir
paviršutiniškumo. Pritrauk mūsų širdis
prie savo Širdies, kad mes išmoktume
iš Tavęs melstis, tikėti ir vykdyti Dievo
valią.
Amen.
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MELSKITĖS
„Malda yra tai, ko trokšta žmogaus
širdis“. Malda – tai gyvybės šaltinis, tai
auka, mūsų duona kasdieninė, savęs
atidavimo Dievui ženklas. Malda – tai
džiaugsmas, tai gyvenimas, pokalbis,
ramybės pagrindas. „Tegul jūsų malda
būna tarsi oras, kuriuo jūs kvėpuojate“.
„Malda daro stebuklus“... Tai tik keletas
minčių apie maldą iš Dievo Motinos
pranešimų.
Jei
mes
meldžiamės
nuoširdžiai, širdimi, tai mūsų veido
išraiška,
mūsų
žodžiai,
elgesys
spinduliuos nuo susitikimo su Viešpačiu.
Kiekvieną maldą, išplaukiančią iš širdies,
Viešpats priima rimtai. Savo pavyzdžiu Jis
parodė, kaip reikia melstis ir kaip ši malda
atsispindėjo tuose, kuriuos Jis sutikdavo.
Evangelijoje mes skaitome, kaip
Jėzus pasitraukė į dykumą, kaip susitiko
maldoje su Tėvu, kad įgautų jėgų įvykdyti
Jo valią. Prieš pradėdamas daryti
stebuklus Jis meldėsi, meldėsi už savo
mokinius, už visus, kuriuos sutikdavo. Jis
meldėsi prieš atiduodamas už mus savo

(Terezija Gažiova)
gyvybę... Visą Jo gyvenimo kelią Marija
ėjo šalia. Evangelijos įvykiai kartojasi Jo
mokinių gyvenime. Šiandien mes esame
Jėzaus mokiniai. Viešpats nori vaikščioti
po žemę mūsų kojomis, per mus kalbėti
su mūsų artimaisiais, per mus dovanoti
kupiną gailestingumo žvilgsnį, daryti
stebuklus.
Dangiškoji Mama lydi Jėzaus
mokinius. Ji kartoja mums, kas yra
svarbiausia. Šiandien Ji primena maldos
ir Šventojo Rašto skaitymo būtinybę.
Mes gyvename nuolat skubėdami ir todėl
nerandame
laiko
susitikimui
su
Viešpačiu, kad liktume su Juo vieni.
Kartais mums atrodo, kad mes patys
žinome, kaip turime išspręsti vieną ar
kitą klausimą, tačiau, jei mes tai darome
be maldos, tai greitai įsitikiname, kad be
Dievo palaimos mūsų pastangos yra
bergždžios. Mūsų pasirinkimas mūsų
rankose. Mes patys nustatome savo
dienotvarkę. Jei norime sekti paskui
Jėzų, šito neįmanoma padaryti be

... Viešpats nori vaikščioti po žemę mūsų kojomis,
per mus kalbėti su mūsų artimaisiais,
per mus dovanoti kupiną gailestingumo žvilgsnį,
daryti stebuklus ...
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dialogo su Juo maldoje.
Dievo Motina labai paprastai moko
mus: pradėti ir užbaigti kiekvieną dieną
malda. Bet kokį darbą pradėti ir pabaigti
malda. „Pripildykite savo dieną trumpomis
ir karštomis maldomis. Kai jūs meldžiatės,
jūsų širdis atsiveria ir Dievas myli jus
nepaprasta meile, apdovanodamas jus
ypatingomis malonėmis“ – sako Marija
2005m. liepos 25d. pranešime. Ji labai
paprastai moko mus, kaip kasdieną
gyventi su Viešpačiu. Ir šios dienos
pranešime Ji vėl mus įkvėpia. Mes
sužinome iš Šventojo Rašto, kaip turėtume
elgtis. Norint tapti Jėzaus mokiniais,
reikia išmokti Jį pažinti. Liūdna stebėti,
kaip mūsų ir mūsų artimųjų gyvenimą
užkemša informacijos srautai. Jei mes
neskaitome Šventojo Rašto kiekvieną
dieną, tai nepažįstame savo mokytojo.
Taip išeina, kad vietoje Jėzaus mes tikime
televizoriumi. Mes nesugebame teisingai
orientuotis, priimti sprendimų ir esame
netekę šviesos. 2007 m. spalio 02 d.
pranešime Dangiškoji Mama mums sako:
„Tegul Dievo Žodis būna šviesa tamsoje,
kuri nori jus užgožti“.
Nuo pat apsireiškimų pradžios
Marija kviečia mus gyventi dvejais
pranešimais kiekvieną dieną. Pirma –
melstis
Rožinį
kiekvieną
dieną,
kontempliuoti
Jėzaus
gyvenimą
Jos
Širdimi. Antra – kiekvieną dieną skaityti
Šventąjį Raštą, apmąstant savo širdyje tai,
kas perskaityta ir visą dieną stengtis
gyventi
pagal
Evangeliją.
Pirmas
nurodymas mums sekasi lengviau. O štai
antras - mes žinome iš patirties, kaip

svarbu yra skaityti Šventąjį Raštą, tačiau
į mūsų šeimas dar ne pakankamai
prasiskverbė
gyvenimas
Šventuoju
Raštu. Mes kiekvieną Dieną liekame be
šviesos,
be
Dievo
išminties,
jei
negyvename Šventuoju Raštu. Dievo
Žodis keičia mus, formuoja, gydo. Niekas
taip nekalba, kaip Viešpats. Jo žodis turi
galią. Mūsų niekas negali apgauti, nes
Jis turi „amžino gyvenimo žodį“.
Priimkime širdimi Marijos kvietimą
skaityti Šventąjį Raštą. Įsiklausykime į
Dievo Žodį per Jos Nekalčiausią Širdį.
Pakvieskime Ją gyventi su mumis,
pakvieskime Ją į savo gyvenimą. Ryte
pakvieskime
Šventąją
Dvasią
ir
perskaitykime tos dienos Evangeliją.
Įsivaizduokime, kad būtent šią pastraipą
skaito visi krikščionys, visa Bažnyčia.
Kai mes nuoširdžiai, visa širdimi
stengiamės juo gyventi, Dievo Karalystė
nusileidžia ant žemės. Ji ateina būtent
per šį konkretų Evangelinį įvykį.
Melskimės:
Viešpatie, dėkojame Tau, kad siunti
mums savo Motiną. Marija, kviečiame
Tave į kiekvieną mūsų maldą. Tavo
Motiniškas buvimas daro mus švelniais,
kantriais, gailestingais, panašiais į Tave.
Su Tavimi, Marija, mes norime klausytis
Tavo Sūnaus žodžių. Tavo vedami mes
norime daryti viską, ką Jis mums
pasakys. Mes pilnai pasiaukojame Tau,
Marija. Per Tavąją Širdį dovanojame save
Tėvui, kad įvykdytume Jo valią savo
gyvenime. Amen.

Kitas maldingas mūsų susitikimas įvyks
šeštadienį, 2014-02-01
Šį mėnesį MELSIMĖS

UŽ TAIKĄ UKRAINOJE
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DIEVO ŽODIS ...
... 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. Nebijokite. Aš esu
čia...
(2013.09.25)

... Noriu paimti jus už rankos ir eiti
su jumis kovoje prieš piktąją
dvasią. Vaikai mano, atiduokite man
save pilnai. Aš paimsiu jūsų
gyvenimus į savo motiniškas rankas
ir išmokysiu meilės bei taikos ir
tada atiduosiu savo Sūnui. Aš
prašau jūsų melstis ir pasninkauti,
nes tik taip suvoksite, kaip teisingai
liudyti mano Sūnų per mano
Motinišką Širdį. Melskitės už savo
ganytojus, kad būdami vieningi su
mano Sūnumi visada galėtų
džiaugsmingai skelbti Dievo žodį.
Dėkoju jums...
(2012.03.18)

… Vaikeliai, ir šiandien kviečiu jus
džiaugtis ir būti džiaugsmingais
krikščionimis – atsakingais ir
suvokiančiais, kad Dievas ypatingu
būdu pakvietė jus būti
džiaugsmingomis ištiestomis
rankomis tiems, kurie netiki ir, kad
per jūsų gyvenimo pavyzdį įgautų
tikėjimą ir meilę Dievui. Todėl
melskitės, melskitės, melskitės,
kad jūsų širdis atsivertų ir būtų
jautri Dievo žodžiui ...
(1997.11.25)

... Ir šiandien kviečiu jus būti
Evangelijos nešėjais savo
šeimose.
Neužmirškite, vaikeliai, skaityti
Šventąjį Raštą. Padėkite jį
matomoje vietoje ir savo
gyvenimu liudykite, jog tikite ir
gyvenate Dievo Žodžiu.
Aš esu šalia jūsų savąja meile ir
užtariu prieš Savo Sūnų
kiekvieną iš jūsų ...
(2006.01.25)
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... Vaikeliai, jūs nežinote, kaip
gyventi Dievo malonėje, todėl iš
naujo kviečiu jus visus nešioti Dievo
žodį savo širdyje ir mintyse.
Padėkite, vaikeliai, Šventąjį Raštą
jūsų šeimoje į matomą vietą,
skaitykite jį ir gyvenkite juo.
Mokykite savo vaikus, nes jeigu
nebūsite jiems pavyzdžiu, vaikai taps
bedieviais. Mąstykite ir melskitės - ir
tuomet Dievas užgims jūsų širdyse ir
jūsų širdys prisipildys džiaugsmo...
(1996.08.25)
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Slavko Barbarič OFM:
…

„MEILĖS MOKYKLOJE“
Myliu jus ir noriu vesti visus taikos
keliu
„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus taikai. Atėjau čia kaip Taikos
Karalienė ir norėčiau praturtinti jus savo Motiniška taika ir ramybe.
Brangūs vaikai, aš myliu jus ir trokštu visus atvesti į taiką ir ramybę,
kurias teikia tik Dievas ir praturtina kiekvieną širdį. Kviečiu jus tapti
mano ramybės ir taikos nešėjais bei liudytojais šiame neramiame
pasaulyje. Tegul taika ir ramybė įsiviešpatauja visame pasaulyje,
kuriame nėra taikos, bet jos ilgisi. Aš laiminu jus savo Motinišku
palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“
(1990m. liepos 25d.)

Norint

suprasti šį pranešimą reikia
prisiminti dramatiškus įvykius, kurie vyko
pasaulyje. Šis pranešimas buvo perduotas
prieš pat Irakui užpuolant Kuveitą, o tai
išprovokavo rimtą įtampą ir krizę pasaulyje.
Po kelių mėnesių, 1991 metų sausį,
prasidėjo karas. Tuo pačiu augo įtampa
Kroatijoje. Nors ir dauguma galvojo, netgi
buvo įsitikinę, kad karas yra neįmanomas,
nes yra daug žmonių blaiviomis galvomis, vis
tik karas prasidėjo ir Kuveite, ir Kroatijoje, ir
Bosnijoje ir Hercogovinoje. Iš tiesų baisus
karas, kuris pralenkė visus karus savo
žiaurumu, žmogžudystėmis ir sugriovimais.
Karas, kuriame daugybė žmonių aukų ir
nekaltai nukentėjusių, išgriautų ir išniekintų
šventyklų ir šventovių, sugriautų ligoninių,
mokyklų ir gyvenamųjų namų. Tai įvyko, kai
viena kariuomenė užpuolė beginklę tautą
niokodama viską, kas priklausė šiai tautai ir
užimdama teritoriją, kuri priklausė kitiems.
Marija myli mus ir kviečia taikai. Ji prašo
maldos ir pasninko už taiką. Ji nori pripildyti
mus savo Motiniška taika ir ramybe ir
padaryti mus taikos liudytojais. Šis pasaulis
trokšta taikos, bet nesugeba sudaryti jai
sąlygų. Dievo Motina siūlo mums savo
Motinišką palaiminimą, o tai reiškia, kad Ji,
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kaip Motina, nori saugoti ir apsaugoti mus
nuo sunaikinimo. Niekas nemoka mylėti
gyvybės taip, kaip Motina, ir todėl niekas
nenori apsaugoti gyvybės taip, kaip Motina.
Jos vaikai – visi žmonės. Todėl Ji trokšta
taikos visiems. Tokiu būdu, tas, kuris
apsisprendžia pasirinkti gyvenimą, tas
apsisprendžia už Dievą, Kuris trokšta
praturtinti mus savąja taika ir ramybe –
šiandien, rytoj, kiekvieną dieną ir visą
amžinybę. Praturtinti kiekvieną asmenį,
šeimą, Bažnyčią ir visą pasaulį. Tikslas
aiškus, kelias žinomas. Belieka tik eiti!
„O VIEŠPATIE, Galybių Dieve, išgirsk mano
maldą;
klausykis, Jokūbo Dieve!
Dieve, maloniai pažvelk į mūsų skydą,
pasižiūrėk į savo pateptojo veidą!
Juk viena diena tavo kiemuose yra vertesnė,
negu tūkstantis bet kur kitur.
Verčiau gulėčiau prie Dievo Namų slenksčio,
negu gyvenčiau nedorėlių palapinėse.
Juk VIEŠPATS Dievas yra ir saulė, ir skydas;
jis teikia malonę ir garbę.
VIEŠPATS nešykšti nieko tiems,
kurie gyvena dorai elgdamiesi.
Galybių VIEŠPATIE, koks laimingas žmogus,
kuris tavimi pasitiki!“ (Ps 84, 9-14)
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ŠEIMA:
BAŽNYČIOS POŽIŪRIS

IŠ SLOVAKIJOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS
GANYTOJIŠKO LAIŠKO
Brangūs bičiuliai, šiame straipsnyje mes norėtume pasidalinti su jumis Slovakijos
Vyskupų žodžiais apie problemas vykstančias Europoje ir šiandieną keliančias pavojų
žmogaus gyvybei ir šeimai, kokia yra sukurta Dievo nuo pasaulio sukūrimo, kurią sudaro
vyro ir moters ryšys. Situacija rimta, ir todėl norime jus visus paprašyti prisijungti prie mūsų
maldų už Dievo plano dėl žmogaus meilės ir vaikų gimdymo išsaugojimo.
„Mirties kultūra“ – tai sąvoka, kurią vartoja palaimintasis Popiežius Jonas Paulius II
savo enciklikoje „Gyvybės Evangelija“ (Evangelium Vitae – mokymas apie žmogaus gyvybės
vertę ir neliečiamumą). Šią sąvoką mes suprantame kaip kultūrą, kuri naikina žmogaus
gyvybę ir tikrą meilę tarp vyro ir moters (abortai, eutanazija, savižudybė, mirties bausmė,
kontracepcija, sterilizacija, dirbtinis apvaisinimas, promiskuitetas (laisvas seksas), santuokinė
neištikimybė, skyrybos, homoseksualizmas, gender ideologija...) Priešinga sąvokai „mirties
kultūra“ – yra „gyvybės kultūra“, kuri žiūri į žmogaus gyvybę, kaip į Dievo dovaną, kaip į
vyro ir moters meilės vaisių.
„Marijos Šviesa“
„Svarbiausia, ką Dievas padovanojo
pasauliui ir žmogui – tai gyvybė. Juk tai Jis
sukūrė sąlygas ir nustatė dėsnius jai

egzistuoti. Jei mes visa tai gerbiam, tada
gyvenimas pražysta, tačiau, kai žmogus
priešinasi Dieviškajai tvarkai, prasideda
mirties kultūra. Žmogus – Dievo
nepaprasto rūpinimosi objektas. Dar
prieš jo sukūrimą, Dievas sukūrė
nuostabią, dosnią gamtą, gebančią
maitinti jo fizines jėgas. O kad žmogus
būtų laimingas, Dievas, be gamtos,
jam davė šeimą. Dievas nori, kad
kiekvienas žmogus ateitų į pasaulį per
šeimyninį ryšį, sukurtą meilės. Jei
šitaip nėra, tai kalbama arba apie
nelaimę
arba
apie
žmogaus
pažeidimą. Per visą gyvenimą žmogui
lemta išgyventi įvairias žmogiškosios
laimės formas. Pati pirma - tai kūdikio
išgyvenami jausmai tėvo ar motinos
glėbyje, kai jis jaučiasi visiškai saugiai
ir nerūpestingai. Atsižvelgiant į tai,

... Šeima – tai Dievo nuostata. Todėl ne
žmogaus galioje naikinti šeimą ...
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kaip žmogus auga ir bręsta, ši laimė
transformuojasi į mylinčio vyro ar
žmonos laimę, o vėliau, į rūpestingo
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tėvo ar mamos laimę. Pagyvenusiame
amžiuje – ši laimė yra pagyvenusių tėvų,
kurie su džiaugsmu žvelgia į savo
suaugusius vaikus. Tai ypatinga privilegija matyti savo vaikus gerai išauklėtus ir
gyvenančius
atsakingai.
Kiekvieną
žmogiškosios laimės etapą apsprendžia
protingai sukurta šeima. Šeima – tai Dievo
nuostata. Todėl ne žmogaus galioje naikinti
šeimą.
Bažnyčia
taip
meldžiasi
už
jaunuosius: „Dieve, tu pastatei žmoną prie
vyro ir sukūrei šią sąjungą, taip ją
palaiminai, kad jos nesunaikins nei protėvių
nuodėmė, nei pasaulinis tvanas“. Šioje
maldoje Bažnyčia išpažįsta tikėjimą šeima,
kaip Dieviška nuostata, išsaugoma žemėje.
Vis dėl to Europoje šeima yra pavojuje. Nors
žmogus negali sunaikinti jos, jis gali ją
sudarkyti
–
būtent
tai
ir
vyksta
šiuolaikiniame pasaulyje. Kada iškraipoma
pati šeimos sąvoka, tada suardoma ir
žmogiška laimė, kuri realizuojasi būtent
šeimoje. Tai sudaro pavojų gyvybei ir
pagimdo mirties kultūrą. Mirties kultūros
šalininkai naudoja labai gerai apgalvotus
metodus jos įdiegimui.
Į taurias sąvokas įdedamas visiškai
naujas, atvirkštinis turinys ir tokiu būdu
nuvertinama tikroji esmė. Kalbama apie
„žmogaus teises“ ir „vaiko teises“, tačiau po
šiom sąvokom suvokiami dalykai, kurie
daro žalą žmonėms ir vaikams. Prisidengę
vaikų teisių ginimu, kurias jie bando
prakišti, tėvui ir motinai atima galimybę
atsakingai auklėti savo vaikus. Tuo tarpu
vaikas turi prigimtinę, Dievo suteiktą, teisę
būti auklėjamas. Mirties kultūros šalininkai
dabar iškelia naują „genderišką ideologiją“.
Po šiuo pavadinimu suprantama vadinamoji
„lyčių lygybė“. Žmogus, kuris girdi šį
terminą pirmą kartą, gali suprasti, kad
turėtų būti pripažįstamos vyro ir moters
lygios teisės ir orumas. Tačiau per taip
vadinamą „lyčių lygybę“ šios organizacijos
siekia visai ko kito. Jos bando įrodyti, kad
/9/

nei vienas iš mūsų nuo gimimo nesame
moteris ar vyras, ir tokiu būdu bando atimti iš
vyrų teisę į vyriškumo identiškumą, iš moterų
– teisę į moteriškumo identiškumą, o iš šeimos
– teisę į šeimos identiškumą; kad vyras
nesijaustų vyru, moteris – moterimi, ir, kad
santuoka jau nebūtų ta Dievo palaiminta
sąjunga tarp vyro ir moters. Jie siekia į
santuokos sąvoką įtraukti sąjungą tarp dviejų
vyrų arba tarp dviejų moterų. Visa tai virsta į
tam tikros rūšies „sodomišką“ pasityčiojimą,
prieštaraujantį Dievo valiai ir prašosi Dievo
rykštės. Po kilniais lozungais į visuomenės
gyvenimą diegiamas iškrypėliškas supratimas
apie šeimyninį gyvenimą, kuris yra pašauktas
šventumui. Tai šventvagiškas žmogaus

AŠ – UŽ GYVYBĘ
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maištas prieš Sutverėją. Jis sukūrė mus pagal
savo paveikslą. Vyras gavo iš Dievo vyro
orumą, moteris – moters orumą, o šeima –
šeimos orumą. Iš to gimsta tautos orumas. Ir
visa tai mirties kultūros šalininkai ir „gender
ideologijos“ sekėjai, prisidengdami kilniais
šūkiais, nori sunaikinti. Tokios sąvokos, kaip
‘vyriškis‘,
‘vyras‘,
‘tėvas‘,
‘riteris‘,
‘džentelmenas‘, jų manymu, yra neleistinos.
Tai liečia ir sąvokas ‘moteris‘, ‘žmona‘,
‘motina‘. Jei tokie pokyčiai įvyks kurioje
nors šalyje, tai ta tauta praras savo orumą
Dievo ir pasaulio akyse. Daugelis šalių, dėl
nepaaiškinamos priežasties, žeminančiai
įsileidžia mirties kultūros
šalininkus ir
padeda
jiems
įstatymais,
kartais
prasilenkdami su sveiku protu. Taip
besielgiantys neturi jokios savigarbos ir ne
tik atima iš savo tautos orumą, bet įstatymų
pagalba pasmerkia ją išnykimui. Tai
pagrindinės gyvenimo prasmės praradimas
–savisaugos jausmo praradimas. Pirmieji
pavojaus ženklai jau matomi ir pas mus. Mes
norėtume pareikšti didelę pagarbą ir padėką
toms organizacijoms ir tiems privatiems
asmenims, kurie suvokę, kad artinasi
pavojus, organizavo eiseną už šeimos ir
gyvybės kultūros apsaugojimą, eiseną už
gyvybę Košicuose. Mes norėtume pareikšti
pagarbą ir padėką visiems žmonėms, kurie
palaikė šią eiseną ir tuo pačiu leido suprasti,
kad jiems ne tas pats, ar bus išsaugotas
šeimos institutas, ar ne. Eisena už taiką
turėjo tapti iššūkiu mūsų valstybės
veikėjams, jų padrąsinimu ir moraliniu
palaikymu, kad jie nebijotų ginti mūsų
tautos orumo ir gyvybingumo. Deja, realybė
pasirodė tokia, kad šis iššūkis nesulaukė
pakankamo dėmesio. Tai rodo ryškus
mirties kulto išplitimas ir tai, kad jo
šalininkams ir toliau suteikiamos plačios
galimybės,
jie
sulaukia
akivaizdaus
palaikymo. „Lyčių lygybės“ aktyvistai
nepasiduoda ir laukia tinkamos galimybės,
kad įstatymų leidėjų pagalba įsiskverbtų į
/ 10 /

švietimo procesą ir įdiegtų šią „sodomišką
ideologiją“ į mokyklinį ir ikimokyklinį
švietimą. Šiuo atveju kalba eitų apie tokį
švietėjišką procesą, kuris ne tik atima iš vaiko
orumą, bet žaloja jį fiziškai ir morališkai, kuris
vaikui
neduoda
galimybės
išaugti
visapusiškai subrendusiu vyru ar subrendusia
moterimi. Šį baisų, ardomąjį darbą atliktų
mokyklos mokytojai. Jei anksčiau mokytojai
turėjo teisę prieš tėvų valią skiepyti vaikui
ateistines idėjas, šiandien jam gresia kažkas
dar blogesnio. Mirties kultūros šalininkai turi
galingą žiniasklaidos palaikymą, tačiau mes
galime neleisti jiems daryti įtakos mums ir
mus apgauti.
Mirties kultūra iš tiesų kelia pavojų
tautos egzistencijai. Esant tokiam pavojui
praeities kartos nedvejojo mirti už tėvynės
išsaugojimą. Iš mūsų, kol kas, tokios rimtos
aukos nereikalaujama, tačiau privalome būti
budrūs. Kviečiame būti budriais valdžios
atstovus visuose lygmenyse, tėvus, mokyklos
vadovus ir visus geros valios žmones, kad
menkiausi mirties kultūros pasireiškimai būtų
atmesti dar jų užuomazgose. Rinkimuose
mūsų balsą gali gauti tik tas kandidatas, kuris
atmeta mirties kultą. Priešingu atveju, būtų
nepagarba mūsų protėviams, kurie paguldė
savo gyvybes dėl mūsų šalies gerovės. Kai
Dievas siuntė savo Sūnų į šį pasaulį, Jis
nesirūpino, kad Sūnus gimtų prabangiuose
rūmuose, turėtų išskirtinį maistą, bet
pasirūpino tuo, kad Jo Sūnus ateitų į pasaulį ir
galėtų išaugti teisingai suformuotoje šeimoje.
Tegul Šeimos iš Nazareto žvilgsnis padeda
mums padaryti viską, kas mūsų jėgose, kad
išsaugotume šeimą. Kaip Nazareto šeima
išsaugojo vaikelį bėgdama į Egiptą, taip ir mes
privalome bet kokia kaina ginti sveiką vaikų
auklėjimą nuo „gender ideologijos“ grėsmės.
Šaltiniai:
http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty avyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupovslovenska/c/pastiersky-list-na-prvu-adventnu-nedelu2013__
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LIUDIJIMAS

MES JAUTĖME SAVO SANTYKIUOSE DIEVO MOTINOS RANKĄ
(Marta ir Ondrej, Slovakija)

Pasinaudodama proga, noriu
pasidalinti, ką man teko patirti Dievo
ir Dievo Motinos dėka.
Pirmą kartą aš atvykau į
Medjugorję 2008 metais į jaunimo
festivalį
Mladifest,
pačios
Dievo
Motinos kvietimu. Aš visada norėjau
nuvykti į Lurdą, bet Dievas tuo metu
nusprendė kitaip. Taip susiklostė
aplinkybės,
kad
man
atsirado
galimybė nuvykti į Medjugorję. Tais
metais aš baigiau universitetą ir mano
gyvenimas įgavo naują lygmenį –
darbą. Festivalyje aš gavau daug
malonių, dovanų ir išgydymų. Dievas
keitė mane. Man tai buvo maldos ir
malonių metas. Kai aš prašiau Dievo
dėl savo būsimo vyro, tai jutau, kaip
Jis
atsako:
nesijaudink,
gyvenk
visiškame džiaugsme. Ir aš stengiausi
Juo pasitikėti – aš tikėjau, kad tai yra
mano kelias artimiausius keletą
/9/
mėnesių
ir, kad turiu paklusti Jam
tame, ką Jis man sako.
Širdimi jutau, kad kada nors
būtinai dar grįšiu į Medjugorję. Mano
noras išsipildė ir 2009 metais aš vėl
atvykau čionai į Mladifest‘ą. Per tuos
metus su manimi daug kas atsitiko:
man buvo atlikta operacija, prasidėjo
komplikacijos, vėliau, kelis mėnesius
stažavausi užsienyje, kur susipažinau
su keliais jaunuoliais, kurie man
patiko...
Tačiau
palaipsniui
aš
praradau savo širdyje ramybę, kurią
buvau gavusi Medjugorjėje. Aš jutau,
kad
man
reikia
pabūti
tyloje,
vienumoje su Viešpačiu. Aš tyrinėjau
savo sielą ir širdį ir meldžiausi Dievui,
klausdama Jo: ką man daryti, kaip
man būti toliau? Aš stengiausi save
suprasti, tačiau man net prisisapnuoti
/ 11 /

negalėjo,
kad
Medjugorjėje
aš
susitiksiu Ondriejų, kuris taps mano
vyru. Bet Dievo ir Dievo Motinos
planai viršija mūsų supratimą. Jie
klausosi mūsų prašymų, bet išpildo
juos tada, kai mes mažiausiai to
tikimės.
Su
Ondriejumi
mes
susitikome
Medjugorjėje
per
Mladifest‘ą. Tada mes turėjome tik
nuojautą, kad Viešpats davė mums
pažinti vienas kitą tam, kad mes
gyvenime eitume vienu keliu. Kai

grįžome į Slovakiją, mes pradėjome
bendrauti, draugauti, melstis už save
ir mūsų santykius. Mes pažinome
vienas kitą, jautėme savo santykiuose
Dievo Motinos ranką ir tas suvokimas
mus palaikė. Mes meldėmės Jai. Kai
pradėjome susitikinėti, tai meldėmės
arkangelui
Mykolui,
o
per
sužadėtuves – į angelus sargus. Visi
mūsų dangiškieji draugai padėjo
mums ir padeda iki šiol. Dievas
padovanojo mums laimę – susižadėti
Medjugorjėje.
Man
buvo
didelė
staigmena, kada Ondriejus paprašė
mano rankos prie Dievo Motinos
statulos,
apsireiškimų
vietoje,
Podbrdo kalne. Būtent maldų ir tos
vietos dėka, Dievo ir Dievo Motinos
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buvimo dėka, aš supratau mūsų
sprendimo ir žodžio „taip“ rimtumą.
Man buvo baugu žengti į dar
nežinomą gyvenimą, bet aš žinojau,
kad virš mūsų yra sauganti ranka. Šv.
Matas tapo mūsų vestuvių globėju,
nes mes susituokėme jo atminimo
dieną (vardas Matas reiškia Dievo
dovana). Po santuokos sakramento
mes pasiaukojome Dievo Motinai ir
kartojame šį pasiaukojimą kiekvieną
dieną melsdamiesi kartu.
Mūsų santuoka – didi dovana.
Mes visą laiką suvokiame, kad
Dievas yra virš mūsų ir drauge su
mumis, mūsų šeimoje, ir kad su
mumis yra Dievo Motina. Be jų mes

būtume niekas. Ondrejus man yra
kelias į dangų, kaip ir aš – kelias į
dangų jam. Viešpats rūpinasi mumis.
Mes
susituokėme
išsaugoję
skaistumą ir už tai dėkojame Dievui,
nes Jis nepaliko mūsų nei minutei.
Dabar pats skaudžiausias mums
klausimas – tai vaikai. Kol kas mūsų
troškimas neišsipildė ir mums tai
tikėjimo
ir
pasitikėjimo
Dievu
išbandymas. Bet mes neabejojame jeigu mes pasitikėsime Dievu ir
prašysime Dievo Motinos užtarimo,
tai Jis padovanos mums vaikelį,
kuris bus Dievo vaikeliu (ir kurį mes
jau dabar Jam paaukojom).

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

1

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)
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MARIJOS ŠVIESA

SKELBIMAI

„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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MŠ
KOORDINATORIAI
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
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MEDJUGORJE
VAKARINĖ MALDINGA PROGRAMA INTERNETE GYVAI

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

LATVIŠKAS:
www.medjugorje.lv

ČEKIŠKAS:
www.medju.com

LIETUVIŠKAS:
www.medjugorje.lt

RUSIŠKAS:
www.medjugorje.ru

ANGLIŠKAS:
www.medjugorje.net

UKRAINIETIŠKAS:
www.medjugorje.com.ua

VOKIŠKAS:
www.medjugorje.de

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.
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.
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