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РRANEŠIMO APMĄSTYMAI MALDOS GRUPĖMS

KVIEČIU JUS MALDAI
Praeito mėnesio pranešime Dievo
Motina pateikė mums šventuosius kaip
pavyzdį ir įkvėpėjus mūsų atsivertimo
kelyje. Šį mėnesį Ji kreipiasi į mus
žodžiais, kuriuos mes girdėjome jau
daugelį kartų – tai kvietimas melstis.
Motina kartoja tai nuo pat savo
apsireiškimų pradžios ir Jos žodžiuose
skamba Jėzaus žodžių ir kvietimų aidas.
Jėzus taip pat mokino savo mokinius
melstis. Troškimas melstis pabudo
apaštaluose tuomet, kai jie matė, kaip
meldžiasi jų Mokytojas. Evangelijoje
sakoma,
kad
Jėzus
dažnai
pasitraukdavo į atokias vietas tam, kad
melstųsi. Evangelikas Morkus rašo:
“Labai anksti, dar neprašvitus, Jėzus
atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir
tenai meldėsi.” (Mk 1, 35). Kiekviena
Jėzaus diena buvo alinanti ir varginanti.
Net vakarais atvesdavo pas Jį ligonius ir
apsėstuosius
ir
po
įtemptos,
varginančios dienos Jėzus atsisakydavo
miego, kad maldoje pabūtų su Tėvu.
Atrodytų, kam Jėzui melstis – Jam, taip
glaudžiai susijusiam su Tėvu? Vis tik Jis
taip elgėsi ir mums tai yra pamoka –
žmonės eina pas tuos, kurie susitinka su
Dievu.
Tegul šis pavyzdys iš Evangelijos,
kaip ir Dievo Motinos pranešimas,
pastūmės mus išbandyti savo sąžinę.
Kokią
vietą
malda
užima
tavo
gyvenime? Kiek laiko skiri maldai?
Atsakymai į šiuos klausimus parodo
mums, kas mums yra svarbiau už
Dievą.
Įprastai žmonės teisinasi, kad
maldai jiems neužtenka laiko, kad jie
užimti darbu ir kitais užsiėmimais, per
kuriuos pristinga laiko maldai. Vis tik,
kaip taisyklė, mes randame laiko tam,
kas mums atrodo svarbu, be ko, kaip
mums atrodo, negalime apsieiti. Jei mes
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(t. Liubo Kurtovič)

... Jei mes esame sąžiningi,
tai pripažinsime, kad
problema ne laike...
esame sąžiningi, tai pripažinsime, kad
problema ne laike – problema mūsų
širdyje. Problema tame, kokias vertybes,
ar jų pakaitalus, mes pastatėme į pirmą
vietą savo gyvenime. Mes randame laiko
tam, ką mėgstame.
Jeigu
mes
esame
apsunkinti
įsipareigojimų,
darbo,
tai
maldai
privalome skirti daugiau laiko, priešingu
atveju mes greitai save išeikvosime.
Neįmanoma apdovanoti kitus tuo, ko
pats neturi. Todėl mes privalome ieškoti
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nuolat eiti pirmyn, nesustoti ir tada, kai
maldoje atsiranda sausra. Nepasiduodi
pagundai atsitraukti, kai mums atrodo,
kad Dievas pasislėpė ar atsitolino. Būtent
tokiais
„Dievo apleidimo“ momentais
mūsų malda tampa apvalyta ir nukreipta
tik į Dievą, o ne į pačius save.
Vaisingos
maldos
sąlygos mums žinomos –
... Jis ieško širdies atsivertimo.
tai, ko moko Jėzus: Jis
Prieš nešant ant altoriaus dovanas,
ieško širdies atsivertimo.
Prieš nešant ant altoriaus
reikia susitaikyti su broliu,
dovanas, reikia susitaikyti
mylėti priešus ir melstis už juos,
su broliu (Mt 5, 23- 24),
atleisti iš širdies gilumos maldoje
mylėti priešus ir melstis
ir ieškoti Dievo Karalystės....
už juos, atleisti iš širdies
gilumos maldoje (Mt 6,
14-15) ir ieškoti Dievo
Karalystės. Širdies atsivertimo į Dievą
Dievo Motina nepateikia mums jos
kelias, kuriuo veda mus malda, yra
metodų. Ji tik sako – melskitės širdimi.
reiklus. Ir tai yra kelias, kuriuo Dievo
Tai reiškia būti tikrais, nuolankiais ir
Motina mus veda savo pranešimais.
paprastais širdyje Dievo akivaizdoje.
Leiskime Jai tai padaryti, kad dar labiau
Nelengva suvokti savo tikros būklės
priartėtume prie Dievo, prie savęs ir kitų.
Dievo akivaizdoje, todėl mums reikia
meilės ir malonės pas Tą, Kuris
perpildytas
savosiomis
dovanomis.
Maldos reikia be perstojo mokytis.
Malda – tai užduotis, kuri stovi priešais
mus.
Mes
niekados
neturime
pasitenkinti dabartine savo maldos
būsena. Yra įvairių maldos rūšių, bet

Malda:
Švenčiausioji Mergele Marija, Tu
palaiminta, nes įtikėjai. Tu, Mergele
Marija, likai ištikima savo Sūnui iki savo
gyvenimo pabaigos. Tu buvai ir likai Vilties
Motina net sunkiausiomis savo gyvenimo
akimirkomis. Motina Vilties, mokyk mus
melstis.
Mokyk
mus
tapti
ir
būti
džiaugsmingais Džiugiosios Naujienos ir
vilties nešėjais visiems tiems, kurie
atsidūrė neviltyje. Užtarki mus, Motina
Marija, kad galėtume pažinti ir priimti
Dievo valią kaip savo. Tu, Nekaltoji
Mergele, pažadink visas užsnūdusias ir
užsidariusias širdis, kad jos atsivertų Tavo
Sūnui – Vieninteliam, kuriame galima
pažinti savo gyvenimo slėpinį ir savo
likimo išsipildymą. Suteik mums malonę
gyventi apšviestais gyvenimo atpirkimu ir
šviesa, kuri niekada nesibaigia. Amen..
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BŪKITE DŽIUGIOSIOS NAUJIENOS NEŠĖJAIS
(Terezija Gažiova)
Advento laikas – kelias į Betliejų, ypatingai
dėl daugumos priežasčių. Viena iš jų ta, kad
galime šį laiką išgyventi drauge su Mergele Marija,
išlikdami su Ja dar didesnio pasitikėjimo artume.

... mes rasime atsakymą,
ką turime daryti gyvenime:
nešti Jėzų artimui ...
Mes eisime, laikydamiesi Jos rankos, kaip maži
vaikai, mylintys savo Mamą. Mes seksime Ja, kaip
tai darė didieji šventieji. Kartą paklausė Motinos
Terezos, kame jos sėkmės priežastis. Ir ji atsakė:
„Kai man buvo septyneri, mes su mama išėjome
pasivaikščioti. Tada man mama pasakė: „Jei
laikysies Mergelės Marijos rankos taip stipriai,
kaip dabar laikaisi manosios, būsi gyvenime
laiminga“.
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Mes girdime apie laikmetį, kuriame nėra
ramybės, nėra taikos, pastebime, kad daug
žmonių gyvena baimėje, netikrume. Daugumai
Kalėdos netaps džiaugsminga Gelbėtojo
gimimo švente. Dangiškasis Tėvas žino, kad
mums yra būtina Marijos ranka ir Širdis, todėl
Jis leidžia Jai taip dažnai ateiti pas mus. Melstis
su Dievo Motina, reiškia ieškoti Tėvo valios:
„Šiandien kviečiu jus pilnai atiduoti save Dievui.
Visa, ką darote ir ką turite, atiduokite Dievui,
kad Jis galėtų viešpatauti jūsų gyvenime kaip
Karalius viso to, ką turite. Tokiu būdu Dievas
galės vesti jus per mane į dvasinio gyvenimo
gelmes“ (1988.07.25). „Maldoje patirsite
didžiausią džiaugsmą ir rasite išeitį iš
kiekvienos beviltiškos situacijos” (1985.03.28).
„Tegul jūsų malda taps džiaugsmingu susitikimu
su Viešpačiu“ (1986.08.14) – moko mus Marija.
Nesigėdinkime būti mažais, bet su
pasitikėjimu pakvieskime Dangiškąją Mamą į
kiekvieną mūsų maldą. Ir tai bus mums ženklas,
kad esame teisingame kelyje pas Jėzų. Melstis
su Marija, reiškia atrasti viltį, suvokti, kas aš esu
ir kur einu. Ir tada, kaip ir Ji, kuri tarnauja mums
savo pavyzdžiu, mes rasime atsakymą, ką
turime daryti gyvenime: nešti Jėzų artimui.
„Būkite meile, vilties žmonėmis, neškite
Džiugiąją Naujieną“ – štai kam kviečia mus
Marija šiandieną. Šių dienų kvietimas mums
aiškus ir paprastas. Semtis jėgų maldoje, priimti
džiaugsmą ir nešti jį artimui; būti Marijos
angelais, paprastais piemenėliais ir išmintingais
karaliais, kurie seka paskui savo žvaigždę –
Mariją.
Ištikimybe
maldoje,
išradingumu
mažuose meilės darbuose skubėkime tarnauti
taip, kaip tai darė Ji. Būkime panašūs į Ją!
Padovanokime savo artumą nuliūdusiems,
ligoniams, nelaimingiems. Būkime atidūs artimo
poreikiams.
Marija sako mums: „Trokštu, kad per jus
visas pasaulis pažintų Džiaugsmo Dievą. Savo
gyvenimu
liudykite
Dievo
džiaugsmą.
Nesisielokite ir nesirūpinkite. Dievas padės
jums ir parodys kelią. Trokštu, kad visus
mylėtumėte manąja meile: gerus ir blogus. Tik
tokiu būdu meilė galės įsiviešpatauti pasaulyje.
Vaikeliai, jūs esate mano. Myliu jus ir trokštu,
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kad pasitikėtumėte manimi, kad galėčiau vesti jus
pas Dievą” (1988.05.25).
„Brangūs vaikai, veikite su meile toje
vietoje, kur gyvenate. Tegul meilė visuomet būna
vienintelė jūsų priemonė. Su meile nukreipsite į
gera visa tai, ką šėtonas nori sunaikinti ir
pasisavinti. Tik tokiu būdu būsite visiškai mano ir
aš galėsiu jums padėti” (1986.06.31).
„Todėl jūs, kurie sakote, jog esate mano,
ieškokite mano pagalbos, atiduokite save visą.
Pirmiausiai duokite savo meilę ir būkite pavyzdžiu
savo šeimoms. Jūs sakote, kad Kalėdos yra
šeimos šventė. Todėl, brangūs vaikai, statykite
Dievą savo šeimose į pirmą vietą, kad Jis suteiktų
jums ramybę ir saugotų ne tik nuo karų, bet ir
taikos metu saugotų jus nuo bet kokių šėtono
puolimų. Kai Dievas yra su jumis, turite viską. O
kai Jo atsisakote, esate vargšai ir pasimetę,
nežinote kieno pusėje esate. Todėl, brangūs
vaikai, apsispręskite už Dievą, o tuomet turėsite
viską” (1991.12.25).
Sekti Marija Advento metu, reiškia išgyventi
džiaugsmingą laukimą Jėzaus pergalės ir tuose
klausimuose, kurie mums atrodo neišsprendžiami.
Malda:
Dėkojame Tau,
Viešpatie, jog siunti
... būti Marijos angelais, paprastais
mums Mariją, kad Ji
piemenėliais ir išmintingais karaliais, kurie seka
mums
primintų:
„padarykite viską, ką
paskui savo žvaigždę – Mariją ...
Jis jums pasakys“.
Daryti viską, ką Tu pasakei – melstis ir tikėti.
reikalus, visas beviltiškas situacijas tikėdami,
Dėkojame Tau už šį malonės metą, kada mes
jog Tu viską žinai ir gali. Tikime Tavąja meilės
galime su viltimi laukti Tavo gimimo šiame
pergale. Amen.
pasaulyje. Atiduodame Tau visus beviltiškus

Kitas maldingas mūsų susitikimas įvyks
šeštadienį, 2014-12-06
Šį mėnesį MELSIMĖS

KAD BŪTUME ATVIRI DIEVO VALIAI
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BŪKITE

MEILE...
... Šiuo metu, vaikeliai, melskitės,
kad Jėzus užgimtų visose širdyse,
ypač tose, kurios nepažįsta Jo.
Būkite meile, džiaugsmu ir taika
šiame neramiame pasaulyje...
(2003 m. lapkričio 25d.)

... Nėra meilės be maldos – nėra
maldos be atleidimo, nes meilė
yra malda – atleidimas yra meilė!
Vaikai mano, Dievas sukūrė jus,
kad mylėtumėte, o mylėdami
atleistumėte...

... Neapykanta
gimdo nesantaiką
ir nepaiso nieko.
Kviečiu jus visuomet
nešti santarvę ir taiką.
Ypač, brangūs vaikai,
veikite su meile toje vietoje,
kur gyvenate. Tegul meilė
visuomet būna vienintelė jūsų
priemonė. Su meile nukreipsite
į gera visa tai, ką šėtonas nori
sunaikinti ir pasisavinti.
Tik tokiu būdu būsite visiškai mano
ir aš galėsiu jums padėti...
(1986m. liepos 31d.)

... Būkite malda ir meile visiems tiems,
kurie yra toli nuo Dievo ir Jo meilės...

(2014m. birželio 02d.)

(2014m. balandžio 25d.)

... Šiandien kviečiu jus meilei. Vaikeliai, mylėkite vienas
kitą Dievo meile. Kiekvieną akimirką, džiaugsme ir
liūdesyje, tenugali meilė ir, tokiu būdu, meilė
įsiviešpataus jūsų širdyse. Prisikėlęs Jėzus bus su
jumis, o jūs būsite Jo liudytojais...
(2005m. kovo 25d.)

... Vaikeliai, meilė pakelia viską, kas yra sunku ir kartu - vardan
Jėzaus, kuris yra Meilė. Todėl, brangūs vaikai, prašykite Dievo, kad
ateitų jums padėti, tačiau ne pagal jūsų norus, o pagal Jo meilę.
Atiduokite save Dievui, kad Jis galėtų jus pagydyti, paguosti ir atleisti
jums visa, kas jūsų viduje kliudo eiti meilės keliu. Taip Dievas gali
formuoti jūsų gyvenimą, ir jūs augsite meilėje. Garbinkite Dievą,
vaikeliai, meilės himnu, kad Dievo meilė galėtų augti jumyse diena iš
dienos, iki pilnatvės...
(1988m. birželio 25d.)
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SLAVKO BARBARIČ OFM
…

PASNINKAUKITE ŠIRDIMI

Kaip liudija regintieji, Dievo Motina
kviečia mus taikai, pasninkui, maldai ir
atsivertimui į tvirtą tikėjimą.
Nuo apsireiškimų pradžios iki 1984 metų
rugpjūčio 14 d. pasninkauta vieną dieną
savaitėje. 1984 metais, Žolinių šventės
išvakarėse, regintysis Ivanas atėjo į parapijos
administraciją ir pasakė, kad, ruošiantis eiti į
bažnyčią, jam apsireiškė Dievo Motina ir
paprašė nuo šiol melstis visas tris Rožinio dalis
ir pasninkauti du kartus per savaitę –
trečiadienį ir penktadienį. Nuo tos akimirkos iki
šiol šis prašymas lieka neatšauktas.
Daugelis buvo nustebinti ir sugluminti
šitokio prašymo – aplamai dėl pasninko ir,
juolab, dvi dienas savaitėje. Daugelis manė,
kad tai yra per daug, nerealu, neįmanoma.
Tačiau,
jeigu
mes
apžvelgsime
netgi
paviršutiniškai
pasninko
istoriją,
tai
pastebėsime, kad senovės žydai prisilaikė
pasninko du kartus per savaitę: pirmadieniais ir
ketvirtadieniais. Fariziejus, kuris šventykloje
dėkoja Dievui už tai, kad meldžiasi,
pasninkauja ir mąsto apie vargšus, grįžta namo
nenuteisintas, nes teisė nusidėjėlį, kuris
stovėjo atokiai ir meldėsi (Lk 18, 9-12). Šiuo
palyginimu Jėzus nemenkina nei pasninko
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reikšmės, nei galimybės pasninkauti du kartus,
bet draudžia teisti kitus.
Marija – pranašų Karalienė. Visi pranašai
kvietė atsivertimui, pasninkui ir maldai, kaip
sąlygai, norint įgyti ramybę. Ir Ji neturi
geresnių priemonių, išskyrus tas, kurioms
kvietė pranašai, idant įgytume ramybę – o tai
ir vėl: atsivertimas, malda, pasninkas ir tvirtas
tikėjimas.
Kviesdama mus pasninkauti dvi dienas,
Marija išlaiko savo Izraelio tautos tradicijas ir
primena mums apie daugiaamžes rytų ir
vakarų Bažnyčios tradicijas.
Nors ir antrasis Vatikano susirinkimas
kvietė mus visus sugrįžti prie ištakų, reikia
pripažinti, kad mes taip ir neatskleidėme
pasninko svarbos. Įvyko kaip tik atvirkščias
reiškinys: per pastaruosius dešimtmečius
pasninkas buvo sumažintas iki visiško
minimumo – dvi dienos metuose: Grabnyčių
trečiadienis ir Didysis Penktadienis.
Medjugorjės apsireiškimai nieko naujo
neatranda, nieko naujo neišranda – jie padeda
įsisavinti tai, ką Dievas prašė per pranašus, ką
vykdė Marija ir pats Jėzus.
Marija
paskyrė
keletą
pranešimų
pasninkui:
1984m. rugpjūčio 14d.
Šis apsireiškimas buvo netikėtas.
Regintysis Ivanas meldėsi savo namuose. Po to
jis pradėjo ruoštis į bažnyčią vakarinėms
pamaldoms. Staiga jam apsireiškė Dievo
Motina ir paprašė perduoti šį pranešimą
pasauliui:

„Aš norėčiau, kad pasaulis šiomis
dienomis melstųsi drauge su manimi kiek
įmanoma daugiau! Kad trečiadieniais ir
penktadieniais būtų prisilaikoma griežto
pasninko; kiekvieną dieną būtų kalbamas
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Rožinis: džiaugsmingosios, skausmingosios ir
garbingosios paslaptys.“
Dievo Motina laukė, kad mes priimtume
šį pranešimą su tvirta valia. Ypatingai šito Ji
prašė parapijiečių ir tikinčiųjų iš aplinkinių
kaimų.
1984m. rugsėjo 20d.

“Brangūs vaikai! Šiandien aš kviečiu jus
pasninkauti širdimi. Yra nemažai žmonių, kurie
pasninkauja dėl to, kad pasninkauja visi.
Įsivyravo paprotys, kurio niekas nenori
sugriauti. Aš prašau parapijos pasninkauti iš
dėkingumo už tai, kad Dievas leido man
pasilikti šioje parapijoje taip ilgam. Brangūs
vaikai, pasninkaukite ir melskitės širdimi!
Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”
Marija kviečia mus pasninkauti širdimi ir
melstis širdimi. Tai reiškia melstis ir pasninkauti
su meile Dievui ir žmonėms – tai vienintelis
tikras motyvas maldai ir pasninkui. Biblijiniu

suvokimu nei vienas, nei kitas motyvas negali
būti laikomas pakankamu.
1985m. rugsėjo 26d.

“Brangūs vaikai! Dėkoju jums už visas
maldas. Dėkoju jums už visas aukas. Noriu
jums pasakyti, brangūs vaikai, kad jus iš naujo
priimtumėte pranešimus, kuriuos aš jums
duodu. Ypatingai, kad jūs gyventumėte
pasninku, nes per pasninką jūs atrasite
džiaugsmą ir suteiksite džiaugsmą man, idant
būtų įgyvendintas visas planas, kurį Dievas turi
čia, Medjugorjėje. Dėkoju, kad atsiliepėte į
mano kvietimą!”
Malda ir pasninkas – tai kelias į
džiaugsmą, bet ir sąlyga, kad būtų įgyvendinta
tai, kas Dievo yra numatyta čia, Medjugorjėje.
Be maldos ir pasninko Dievo planai negali būti
įgyvendinti. Mūsų bendradarbiavimas su
Mergele Marija yra labai svarbus. Dievo Motina
tiek daug kartų kartojo, kad Jai reikia mūsų,
kad būtų įgyvendintas Dievo planas, kurį
Dievas patikėjo Jai.

ŠEIMOMS, KAD BŪTŲ TVIRTOS DIEVE ...
AUKLĖJIMAS
„Net keisdamasis ir nueidamas savo
keliu, jaunas žmogus lieka glaudžiai
susijęs su savo egzistencinėmis šaknimis“
(Laiškas šeimoms 16).
Auklėjimo proceso esmė yra duoti
konkretų pavyzdį, pademonstruoti vienokį
ar kitokį elgesio stilių. Negalima tikėtis,
kad kokios nors tiesos savaime įeis į vaiko
sielą, neparodžius jų. Kartu auklėjimas –
tai procesas, kuris susideda iš daugelio
komponentų.
... Jaunam žmogui įtaką gali
padaryti
tas,
kuris
užsitarnavo
jo
pasitikėjimą.
Pasitikėjimas
–
tai
auklėjamoji jėga, kuri uždeda atsakomybę
neapgauti
parodyto
pasitikėjimo!
Auklėtojui yra būtina, kad auklėtinis
pasitikėtų juo, bet tai yra sudėtinga, nes
auklėtojas turi būti tokiu, kad auklėtiniai
galėtų ir norėtų juo pasitikėti. Kitaip
/ 8/

tariant,
auklėtiniai
auklėja
savo
auklėtojus, o vaikai – savo tėvus. Nes tie,
kurie auklėja, privalo kokiu tai būdu
užsitarnauti pasitikėjimą ir pagarbą, ir tik
tada gali daryti įtaką, apie kurią kalbame.
... Jaunimas neturi į ką atsiremti
toje prieštaringų potyrių ir priešingų
teorijų įvairovėje, ir todėl jiems būtina
susirasti
tikrą
auklėtoją,
kuris
jų
neapgaus, kuris duos patikimą pavyzdį ir
kuriam pakaks jėgų perkeisti sielą ir širdį.
Jaunimui
galima
pasiūlyti
šventųjų
gyvenimų aprašymus (biografijas) ir bus
puiku, jeigu jie tai priims.
Tačiau, man regis, svarbiausia yra
privesti jaunuolį prie saviauklos ir įtikinti
jį, kad yra tik vienas stiprybės pavyzdys ir
šaltinis – tai Dievas ir Jėzus Kristus. Ir,
jeigu jaunuolis pradės save kontroliuoti,
jeigu reguliariai tikrins savo sąžinę ir
nuspręs keistis į geresnę pusę, t.y.,
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reguliariai semsis jėgų iš šaltinio, kuris yra
išpažintis, ir jeigu dar susiras kunigą,
sugebantį kreiptis į jo sielą, ir pasirinks jį
savo dvasiniu vadovu, tada jam vadovaus
pati geriausia auklėjamoji sistema –
malonė, kuri keičia širdį!
Jaunimas dažnai sako: „aš nejaučiu
išpažinties poreikio“. Taip, jie šito gali ir
nejausti, nes kūnas turi savo poreikius, ir
sprendimas „aš noriu eiti išpažinties“
neturi kilti tik iš jausmų, bet iš sąmoningo
ketinimo. Mano vystymuisi reikalingas
Viešpaties
atleidimas,
todėl
aš
nusprendžiu, kad noriu keistis.
Ir
dabar
jauname
žmoguje
prasideda atsakomybės už save ir už savo
elgesį jausmo brendimo procesas. Jis jau

pasirenka savo gyvenimo kelią, pasirenka
augimo programą, kurią sudaro dešimt
Dievo įsakymų. Tada jam nėra rizikos
pasiklysti, nes turi tikslias nuorodas ir
kriterijus. Jis gali kontroliuoti visus savo
sprendimus, pasitikrindamas pagal tai, ko
moko Dievas ir Bažnyčia. Išpažintis
padeda augti, nes koreguoja klaidingas
nuomones ir nurodo kryptį, kuria reikia eiti
toliau.
...
Laimingas
jaunuolis,
kuris
susirado auklėtoją ir seka juo. Kunigai,
kurie užsiima su jaunimu ir veda jaunimo
grupes, auklėja juos ne tik savo
pavyzdžiu, bet ir kunigystės slėpinio jėga,
kuri leidžia jiems perduoti jaunoms
sieloms Dievo malones. Auklėtojai ir

... mano vystymuisi reikalingas
Viešpaties atleidimas,
todėl aš nusprendžiu,
kad noriu keistis...
auklėtiniai, ieškantys Dievo galios, turi
šansą, atsiskleisti pilnam atitikimui su
numatytais Dievo planais. Kalbama ne tik
apie dainas prie laužo, bet ir apie vienybę
Šventojoje Dvasioje Šventų Mišių, kurias
galima aukoti ir po atviru dangumi, metu
ir apie bendrą Eucharistijos priėmimą.
Jauni
žmonės,
kuriems
pasisekė
priklausyti
tokiai
grupei,
apie
tai
niekuomet neužmirš ir ras savo kelią į
šventumą, nes būtent tam ir turi tarnauti
auklėjimas.
eina į bažnyčią ne todėl, kad mama liepė,
o
todėl,
kad
tai
yra
jo
laisvas
pasirinkimas, kuris, jo nuomone, yra
teisingas. Sąmoningas sprendimas būti
kataliku – tai sprendimas, kada žmogus
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Apmąstymai paimti iš
knygos:
Šeima, kad būtų stipri Dieve...,
Vanda Poltavska, (SALI-FOTO, 2010).
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LIUDIJIMAS

DIEVO MOTINOS MALONĖS. DIEVO MALONĖS.
MEDJUGORJĖS MALONĖS
(Jana, Latvija)
Mes
su
mama
tikriausiai
niekada
nepamiršime
tos
dienos,
kada
sužinojome
apie
trečią
neįgaliųjų
žmonių susitikimą
Medjugorjėje.
Mūsų
Dangiškoji
Mama
pakvietė
mus į šį susitikimą
rugsėjo 8 d., t.y. tą
dieną, kada visas
katalikiškas
pasaulis
švenčia
Jos Gimimo Dieną.
Esame
dėkingos
mūsų vienai gerai pažįstamai, kuri pati
negalėjo nuvykti į Medjugorję ir pasiūlė
mums šią kelionę. Ji trumpai papasakojo
apie Medjugorję ir po jos pasakojimo
kažkas manyje pasakė: „Tu privalai
pabuvoti tenai...“ Prieš kelionę buvo daug
įvairių kliūčių, gundymų: tai aš susergu,
tai širdį užvaldo baimė – kaip viskas bus?
Ar mes su tuo susidorosime? Mes juk
neturėjome
patirties
tolimoms
kelionėms...
Tačiau
kelionės
organizatoriai atsakinėjo į visus mūsų
klausimus,
padėdavo
visose
smulkmenose
ir
pagaliau
mes
apsisprendėme.
Labai gerai atsimenu pirmą rytą
mūsų kelionės į Medjugorję. Tada Jėzus
ir Marija parodė man mano pačią
didžiausią baimę ir mano nepasitikėjimo
nuodėmę.
Autobuse,
kuriuo
mes
važiavome, buvo labai siauras praėjimas
ir įlipant bei išlipant iš jo man reikėjo
vaikinų pagalbos. Iki šiol man padėdavo
tik mama ir todėl labai baiminausi, kad
kas neatsitiktų. Bet kelionėje ir pačioje
Medjugorjėje sustojimų buvo daug, todėl
teko viską priimti ir atiduoti baimes
/10 /

Dievui. Dar daugiau, kai aš tik
susitaikydavau su tuo, kad dabar tiesiog
taip reikia, viskas darėsi kur kas
paprasčiau. Baimės jausmas aplankė
mane, kai reikėjo pristatyti festivalio
šalis-dalyves, kai reikėjo su grupės
mergaitėmis pasakyti tam tikrą tekstą.
Atsimenu, kad tuomet ryškiai pamačiau
savo neapibrėžtumą. Galiausiai mane
įkalbino ir pasirodymas įvyko. Nesvarbu,
kaip gerai aš pasirodžiau, nors aš ir
bijojau svetimos nuomonės, bijojau
pavesti saviškius – svarbu, kad mes tai
padarėme Jėzaus, Marijos ir Medjugorjės
šlovei. Ir aš galėjau dar aiškiau pamatyti,
kad mano pagrindinė problema – man
trūksta pasitikėjimo Dievu.
Ko gero pats ryškiausias įvykis
Medjugorjėje – tai malda Podbrdo kalne,
apsireiškimų kalne, į kurį mane užnešė
vaikinai iš Čenakolo bendruomenės.
Niekada neužmiršiu tos dienos! Viršuje
buvo labai vėjuota, o kai pradėjome
melstis Rožinį, prasidėjo lietus, kuriam
mes nebuvome pasiruošę. Mama ir dar
viena mergaitė iš grupės bandė mane
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kaip nors sušildyti, bet vis tiek buvo labai
šalta. Prasidėjo malda, kurios metu
mergaitė laikė mane už rankos, ir mes
drauge meldėmės Rožinį. Ir kuriuo tai
momentu aš pajutau, kad mano ranka
sušilo! Iki tol ji buvo visiškai šalta.
Mamytė Marija sušildė mane! Sušildė
Rožinio galia, maldos galia ir Motiniškos
meilės galia. Tą dieną, po maldos, oras
pasidarė sausas ir saulėtas! Dar pamenu
savo ir mamos ašaras kalno viršuje.
Manau, kad tai buvo
atvirumo ir
džiaugsmo ašaros: „Brangūs vaikai, kad
jūs žinotumėte, kaip aš jus myliu –
verktumėte iš džiaugsmo“.
Sunku apsakyti, kokias malones tą
dieną man dovanojo Medjugorje. Tik
pasakysiu, kad aiškiai pamačiau savo
egoizmą, nuolankumo trūkumą ir ramybės
nebuvimą mano sieloje. Jausmai buvo
labai įvairūs – nuo nuoširdaus Dievo
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džiaugsmo iki skausmo ir nesuvokimo, kas
vyksta su mano siela ir kas joje gyvena.
Bet aš tiksliai žinau – šios dienos buvo
Dangaus dovana man. Ši dovana sušildė
mano širdį ir sustiprino tikėjimą! Visas tas
dienas mūsų grupė ir visi Medjugorjės
žmonės apgaubė mane didžiuliu rūpesčiu
ir meile. Kartasi prie manęs tiesiog
prieidavo žmonės, apkabindavo ir skaisčiai
šypsojosi. Viena kroatė moteris, Šventų
Mišių metu, padovanojo man savo Rožinį.
Tos dienos padėjo man suvokti,
kad gyvenime viskas vyksta pagal Jėzaus
ir Marijos planus ir kad aš radau savo
pašaukimą. Aš mokausi savo gimtajame
mieste ir studijuoju užsienio kalbas
filologijos fakultete. Šios dienos man davė
galimybę pabendrauti su žmonėmis iš
įvairių pasaulio kampelių. Šiek tiek
pakalbėti itališkai, angliškai, sužinoti
keletą žodžių kroatiškai. Nesuprantu
kaip, bet pokalbio metu žodžiai patys
liejosi iš mano lupų. Tai didelė dovana –
vienybė Dieve. Didi Medjugorjės dovana.
Didelė malonė pažinti Šventos
Trejybės meilę, žmogaus meilę artimui, ir
dar sužinoti tai, kad nei dangus, nei
žmonės neatstumia tavęs dėl to, kad esi
neįgalus. Tik asmeninės ydos ir žaizdos
atskiria mus nuo Dievo ir artimo. Atėjo
suvokimas, kad, jei tu esi su Dievu, tai
viskas
einasi
teisingai,
nepaisant
išbandymų.
Mes su mama dėkojame visiems, kas
organizavo šią kelionę. Dėkoju mūsų
nuostabiai grupei, kurie mane palaikė,
mūsų brangiesiems tėvui Arnisui ir
Oksanai, kurie mus mokė ir rūpinosi
mumis.
Mes
dėkojame
visiems
savanoriams ir vaikinams iš Čenakolo
bendruomenės už suteiktą galimybę
pabūti su Mama Marija tiesiogine
prasme,
dėkojame
jiems
už
jų
krikščionišką
draugiškumą.
Mūsų
brangiosiom Terezai ir Inetai, visiems,
kas mus priėmė ir rūpinosi mumis – ačiū.
Garbė Jėzui ir Marijai už šią nuostabią
galimybę! Dabar mes meldžiamės dėl
galimybės nuvykti į Medjugorję vasarą.
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VI-asis MALDINGAS SUSITIKIMAS
UKRAINOJE
Nuostabią,
rudenišką
2014m.
lapkričio 15 dieną Lvove, Švenčiausios
Dievo Motinos gimimo bažnyčioje, įvyko
VI-tasis maldingas susitikimas Medjugorjes
Dievo Motinos pranešimų šviesoje.
Mūsų susitikimas prasidėjo Rožinio
malda. Giedojo talentingi muzikantai iš

Latvijos. Po Rožinio vyko Šventoji Liturgija,
kuriai pasibaigus tėvas Liubo papasakojo
apie pirmuosius Dievo Motinos pranešimus
– apie penkis pagrindinius akmenėlius,
kuriuos Ji davė mums kaip ginklą prieš
Galiotą: Rožinio malda, Šventas Raštas,
išpažintis, Eucharistija ir pasninkas.
Ypatingą dėmesį tėvas Liubo skyrė
pasninkui, nes dabar, kada Ukrainoje tokia
sunki padėtis, pasninkas ir malda yra
galingas ginklas. Juk, kaip viename iš
pranešimo pasakė Dievo Motina, tik malda

ir pasninku galima sustabdyti karus. Po šių
žodžių išmušė Dievo Gailestingumo valanda
ir mes meldėmės, prašėme ir Dėkojome
Dievui už viską, ką Jis teikia mums duoda
iš savo Gailestingosios Širdies gelmių.
Vakare visi susirinkome į Jėzaus
Švenčiausiame Sakramente adoraciją. Ir tuo
trumpu laiku – meilės,
tikėjimo, vilties ir taikos
metu
–
kiekvienas
atvėrėme savo širdis
Dievo
Motinai
ir
pasiaukojimo
maldos
metu paaukojome savo
širdis Jos Nekalčiausiajai
Širdžiai.
Medjugorjės
susitikimas
–
tai
susitikimas
širdžių;
Motinos ir vaikų. Ir
tuomet
mes
vėl
atveriame savo širdis,
kad
Dievo
Motinos
švelni,
šilta
meilė
įsiskverbtų į jas ir
išgydytų, ir kad mes kiekvieną akimirką
suvoktume, kad gyvenime viskas praeina, bet
Jos Motiniška meilė amžina, kantri ir
ištikima. Todėl atverkime Dievo Motinai savo
širdį ir atduokime Jai visus savo rūpesčius,
visus pergyvenimus, kad Ji, kaip mūsų Mama
ir Jėzaus Motina, išmelstų pas savo Sūnų
malonių mums – savo mylimiems vaikams.
Susitikimo
Lvove
nuotraukas
galite
pasižiūrėti nuorodoje:
http://medjugorje.com.ua/photo

Jungiamės bendrai maldai už
Dievo Motinos taikos visame pasaulyje plano įgyvendinimą
Jeigu norite prisijungti bendrai Rožinio maldai, aplankykite svetainę http://bzooco.com/
ir užsiregistruokite jums patogiu laiku.
Ačiū!
/12 /
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BUDĖKIME IR IŠGYVENKIME ADVENTO LAIKĄ GILIAME PASITIKĖJIME
VIENYDAMIESI SU MERGELE MARIJA. KIEKVIENĄ DIENĄ DOVANODAMI
IR AUKODAMI JAI SAVO ŠIRDĮ, KAD JI KEISTŲ JĄ IR RUOŠTŲ TAIKOS
KARALIAUS GIMIMUI.

MELDŽIAMĖS UŽ KUNIGUS
Kviečiame jus sukurti maldos grupes Margaritka (Saulutė)! Grupę turi sudaryti
septyni nariai, kurie gali būti tiek atskiri amenys, tiek šeimos. Šios maldos grupės užduotis
– kiekvieną savaitės dieną melstis už konkretų kunigą, kurį patys pasirenka.
Kontaktus ir smulkesnę informaciją rasite tinklapyje: www.margaretka.org.pl/ru

Kviečiame jus į:
_ 22-ąjį Tarptautinį piligriminių kelionių organizatorių, taikos centrų ir medjugoriškų
maldos grupių bei labdaringų grupių organizatorių seminarą.
Kovo 02-06 d., 2015m.
_ 3-jį Tarptautinį gydytojų ir medicinos darbuotojų seminarą.
Gegužės 13-16 d., 2015 m.
_ 19-tąjį Tarptautinį kunigų seminarą.
Liepos 06-11 d., 2015 m.
_ 15-tąjį Tarptautinį seminarą sutuoktiniams
Liepos 12-15 d., 2015 m.
_ 26-tąjį Tarptautinį jaunimo festivalį
Pirmąją rugpjūčio mėnesio savaitę, 2015 m.
_ Maldos, tylos, pasninko rekolekcijas.

LIETUVA: Gegužės 03 - 08 d., 2015 m.
Kreiptis į Danute Totoraytite, e-mail: mirija3@gmail.com, tel. +370 52 343 330
LATVIJA: spalio 25-30d., 2015 (Kreiptis į Inetą Saveljevą, “Marijos Šviesa” ,
ineta.sav@gmail.com)
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MARIJOS ŠVIESA

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

MEDJUGORJE

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).

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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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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