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„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu visus jus kviečiu
atsivertimui. Vaikeliai, mažai mylite, dar mažiau meldžiatės.
Esate pasimetę ir nežinote, kas yra jūsų tikslas. Paimkite
kryžių, žiūrėkite į Jėzų ir sekite Juo. Jis atsiduoda jums iki
mirties ant kryžiaus, nes myli jus. Vaikeliai, kviečiu jus:
sugrįžkite prie maldos širdimi, kad maldoje rastumėte viltį ir
savo gyvenimo prasmę. Aš esu su jumis ir meldžiu už jus.
Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

TAIKOS KARALIENĖS PRANEŠIMAS
2016 m. kovo 02 d., MEDJUGORJE

„Brangūs vaikai, mano atėjimas pas jus yra Dangiškojo Tėvo
dovana. Jo meilės dėka ateinu, kad padėčiau jums rasti kelią į
tiesą, kelią pas mano Sūnų. Ateinu, kad patvirtinčiau jums
tiesą. Noriu priminti jums mano Sūnaus žodžius. Jis kalbėjo
išganymo žodžius visam pasauliui. Meilės žodžius visiems;
meilės, kurią įrodė savąja auka. Tačiau ir šiandien daugelis
mano vaikų nepažįsta Jo ir nenori Jo pažinti. Jie yra abejingi.
Dėl jų abejingumo mano Širdis skausmingai kenčia. Mano Sūnus
nuo pradžios buvo Tėve. Gimdamas žemėje, Jis atnešė
dieviškumą, o iš manęs įgavo tai, kas žmogiška. Su Juo pas mus
atėjo Žodis. Su Juo atėjo šviesa pasauliui - ta šviesa, kuri
persmelkia širdis, apšviečia, pripildo meilės ir paguodos. Mano
vaikai, mano Sūnų gali regėti kiekvienas, kuris Jį myli, nes Jo
Veidas matomas sielose, pripildytose meilės Jam. Tad, mano
vaikai, mano apaštalai, klausykitės manęs. Atsižadėkite
tuštybės ir egoizmo. Negyvenkite tik žemiškais, materialiais
reikalais. Mylėkite mano Sūnų ir darykite viską, kad kiti matytų
Jo Veidą per jūsų meilę Jam. Aš padėsiu jums pažinti Jį vis
giliau. Dėkoju jums.“
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Dievo
Motinos
žodžiai
šiame
pranešime atrodo mums įprasti: „kviečiu jus
visus atsivertimui“. Per visus praeitus Jos
apsireiškimų metus mes daug kartų juos
girdėjome ir skaitėme. Šie žodžiai – tai
Jėzaus žodžių iš Evangelijos aidas: „Atėjo
metas ir prisiartino Dievo Karalystė,
atgailaukite ir tikėkite Evangelija“. Mes
pripratome prie šių Jėzaus žodžių ir daugiau
nepastebime jų naujovės ir revoliuciškumo.
O Jėzus tuo pačiu dar pasakė: laukimo
laikas baigėsi, ryžtingo Dievo įsikišimo į
žmonijos istoriją valanda, apie kurią kalbėjo
pranašai, jau išmušė! Būtent dabar viskas
sprendžiasi – sprendimo pagrindas yra tai,
kaip kiekvienas priims šiuos mano žodžius.
Ne
tik
po
mirties
vyksta
apsisprendimas Jėzaus naudai, bet kol mes
esame čia, žemėje. Būtent čia žemėje
priimamas sprendimas, kurią pusę mes
pasirinksime – Dievo ar priešingą Jam. Ir
Dievas ir Dievo Motina nori, kad mes
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taptume Dievo ir liktume tokiais kelyje į
Dievą. Todėl, kaip tikra dvasinė Motina, Ji
sako: „Jūs negalite sakyti, kad atsivertėte,
nes jūsų gyvenimas turi tapti kasdieniu
atsivertimu. Melskitės, vaikeliai, kad
suvoktumėte, ką turite daryti ir Dievas duos
jums suvokimą, ką konkrečiai turite daryti ir
kame keistis“. 1996 metų vasario 25 dienos
pranešime Ji sako: „Šiandien kviečiu jus
atsivertimui. Tai svarbiausias pranešimas,
kokį jums čia perdaviau. Vaikeliai, trokštu,
kad kiekvienas jūsų būtų mano pranešimų
nešėjas. Kviečiu jus, vaikeliai, kad
gyventumėte mano pranešimais, kuriuos
jums daviau visus šiuos metus. Šis metas yra
malonės metas. Ypač dabar, kada ir
Bažnyčia kviečia jus maldai ir atsivertimui.“
Didelė pagunda yra galvoti, kad Dievo
Motinos pranešimai kartojasi. Tačiau lygiai
taip pat daug kas kartojasi Evangelijoje,
kurią mes girdime kiekvienais metais, nuo
vienos Gavėnios iki kitos. Tokiu būdu mums
/2/

gali
išslysti
tai,
koks
svarbus
ir
neatidėliotinas yra kvietimas keistis ir keisti
savo gyvenimą. Tie pasikartojantys žodžiai ir
kvietimai kalba apie Dievo kantrumą. Tačiau
verta prisiminti ir tai, kad Dievo kantrybė
turi savo ribas.
Įdomi istorija apie nevaisingą figmedį,
apie kurį pasakoja Jėzus. Joje pasakojama
apie nevaisingą figmedį ir šeimininko,
vynuogininko, kantrybę. Nepaisant to, kad
figmedžiui sudarytos visos sąlygos, jis jau
trejus metus neduoda vaisių. Vynuogininkas
(Jėzus) prašo šeimininko (Dangiškojo Tėvo)
palaukti dar metus, kad jį apkastų, patręštų
ir tada pažiūrėtų, ar jis duos vaisių. Jėzus –
tarpininkas tarp Tėvo ir mūsų. Jis prašo už
mus Dangiškojo Tėvo atidėti Savo pyktį dėl
mūsų gyvenimo nevaisingumo. Paklauskime
savęs, ar tik mes nežaidžiame su savo
gyvenimu? Negalima žaisti su Dievo
gailestingumu. Pernelyg didelė mūsų
išganymo kaina. Dėl mūsų išganymo Dievo
Sūnus praliejo kraują ir atidavė savo gyvybę.
Dabar mes išgyvename metus,
kuriuos Popiežius Pranciškus paskelbė
Dievo Gailestingumo metais. Kas nors gali
pagalvoti, kad pati Dievo gailestingumo
sąvoka suteikia žmogaus nuodėmingumui
kokį tai sąlygiškumą, palikdama jį tokį, koks
jis yra. Viena iš šių laikų savybių – tai
„nerimtumo“ samprata. Šiandien viskas
tapo nerimta. Žmogus priima nerimtai tiek
realybę, tiek patį Dievą bei savo nuodėmes.
Vienintelis, kas išlieka jam rimta, tai jis pats
ir jo ego.
Dievo gailestingumas kviečia žmogų
atgailai, o tai reiškia – atsivertimui. Dievui
nereikia apgaulingo mūsų savimeilės,
egocentrizmo nuraminimo, tačiau kviečia
atsivertimo nerimui, kuris veda į tikrą
ramybę. Tikra ramybė įvyksta tada, kai
žmogus peržengia savo ribas ir eina pas
Dievą, kuris, savo ruožtu, per savąjį
gailestingumą visada peržengia savąsias
ribas ir eina pasitikti mūsų. Dievo
gailestingumas nuostabus – jis išliejamas
tuo gausiau, kuo didesnė nuodėmė. Tai nėra
kvietimas nusidėti, bet kvietimas atsiverti
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Vynuogininkas (Jėzus) prašo
šeimininko (Dangiškojo Tėvo)
palaukti dar metus, kad ją
apkastų, patręštu ir tada
pažiūrėtų, ar jis duos vaisių...
Dievo gailestingumui, padengiančiam kur
kas daugiau, nei mes sugebėjom ar
sugebėsime pridaryti nuodėmių.
Malda:

Švenčiausioji
Mergele
Marija,
gailestingumo Motina, neapleisk mūsų
savuoju užtarimu ir Motiniška globa, kad
mes
galėtume
atrasti
Dieviškojo
gailestingumo gylį. Marija, visas Tavo
gyvenimas
nulemtas
gailestingumo
įsikūnijimo. Niekas nesugebėjo panirti į
Dievo, tapusio žmogumi, slėpinį taip giliai
kaip Tu. Išmokyk mus savo asmeniniame
gyvenime priimti Jėzų taip, kaip Tu tai
darei. Tu saugojai savyje visus įvykius ir
apmąstydavai juos savo Širdyje. Vesk mus,
melski už mus, kad mes priimtume Dievo
Žodį ir gyventume pagal jį. Tavo apgynimo
šaukiamės, mūsų maldų neatmeski mūsų
reikaluose..Amen.
/3 /

Pranešimo apmąstymai maldos grupėms

NES JIS JUS MYLI
„Dievas didis ir didi Jo meilė visai
kūrinijai. Tad melskitės, kad suvoktumėte
Dievo meilę ir gėrį. Iš Dievo-Kūrėjo meilės
ir aš esu su jumis kaip Jo dovana“.
„Dievas begaliniai myli jus, labai myli,
myli ypatinga meile“. Tiek daug kartų
mes girdėjome iš Dievo Motinos, kad
Dievas trokšta mūsų meilės.
Tai
skamba
ir
šios
dienos
pranešime: „Jis atsiduoda jums iki mirties
ant kryžiaus“. Jo meilė ieško mūsų
meilės ypatingai dabar, šiuo Gavėnios
malonės metu ir Gailestingumo metais.
„Lozorius – tai Kristaus įvaizdis, kuris
vargšų veiduose kviečia mus atsiversti.

Lozorius – tai Kristaus duota mums
galimybė atsiversti, kurios mes, galbūt,
nepastebime“, - kviečia mus Popiežius
Pranciškus.
Sprendimas
paliekamas
mums. Nuo mūsų priklauso, kuo mes
pripildysime savo žemiškąjį gyvenimą
šiuo malonės metu.
Šventieji, pažinę Dievo meilę,
pripildė meile savąjį gyvenimą. Dažnai jų
prisilietimo prie Dievo meilės patirtis
įvykdavo
kontempliuojant
kryžių.
Šventasis
Pranciškus
verkė:
"Meilė
nemylima". Šventoji Teresė Avilietė,
kontempliuodama
nukryžiuotąjį,
išgyveno gilų, nuoširdų atsivertimą.

„...Brangūs vaikai, visa žemė palaiminta, ypač vieta prie
dvyliktos stoties, kur mirė mano Sūnus...“
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Motina
Teresė
savo
misionierišku,
pabučiuokite šią vietą, kur jūs klūpote“.
kupinu
veiklios
meilės
gyvenimu,
Praėjusią Gavėnią Ji kvietė juos melstis
atsiliepė į Jėzaus kvietimą nuo kryžiaus:
garbingąsias rožinio paslaptis klūpant po
„Trokštu“.
kryžiumi.
Šio
kvietimo
esmė
yra
Kartą šventasis Tomas paklausė
perspektyva - matyti toliau, kas seka po
šventojo Bonaventūros iš kokių knygų jis
Kryžiaus ir Nukryžiavimo.
semiasi savo gilias mintis. Tada šventasis
Dievo Motina dažnai kvietė mus
Bonaventūra parodė į kryžių ir pasakė:
imti į rankas Kryžių ir jungti savo
„Štai mano biblioteka, kurioje aš išmokau
kentėjimus su Nukryžiuotojo kentėjimais.
Tuomet laimi meilė. Priimtas kryžius
visko, ką žinau“. Jėzus pasakė Šventajai
Faustinai, kad labiausiai Jis norėtų, jog
tampa meilės pergale. Dievas viską
ji apmąstytų Jo skaudžią
paverčia gėriu tiems, kas Jį
kančią. Ji pasakė: „Tada
myli. Per mažas aukas
Dangiškoji
Motina,
mano siela įgauna daugiau
kasdieniame gyvenime mes
labiau
paruošti
šviesos. Kas nori išmokti
Tavojoje Širdyje mes esame
tikro nuolankumo, tegul
sumokėti
kainą,
kurią
imame į rankas
apmąsto Kristaus kančią.
sumokėjo
Jis.
Mes
kryžių
ir
meldžiame:
Kai maldoje apmąstau
sugebame su meile priimti
Jėzaus kančią, aš pradedu
tą, kurį mums sunku
Viešpatie, suteik
suvokti daug ką, ko iki šiol
mums savąją meilę. pakęsti. Mes meldžiame
nesugebėjau. Aš noriu būti
malonės kentėti su meile,
Tau
už
Tavo
Motinišką
panaši į Tave, Jėzau, į Tave aplankyti
nuliūdusį,
Širdį, kuri pilna Dievo ir paguosti. Pavyzdžiui, jei
nukryžiuotą, iškankintą,
nuolankų“.
blogai
apie
mus,
sutampa su Jokažkas
valia. Meskalba
Kartą mes paklausėme norime
regėtojų,
paaukokime
tai
Jėzui
už
tą
žmogų.
Tai
ir
mokytis pas Tave
kaip Marija moko mus mylėti Jėzų vis
yra mūsų mažoji mirtis iš meilės.
maldos ir kaip gyventi, kad
labiau ir labiau. Jie atsakė: „Ji kvietė
Kryžiaus
kontempliacija
sopulinga
būtume
Dievo.
Amen.
širdimi sustiprina meilėje, o maldoje mes
mus dažnai apmąstyti kryžiaus kelią ir
melstis prie kryžiaus, nuo kurio liejasi
įgauname jėgų mylėti.
didelės malonės“. Jie dar papasakojo,
Atsiliepkime
į
Dievo
Motinos
kvietimą su nauju įkvėpimu. Tegul meilė
kad Dievo Motina apsireiškė jiems
Križevac kalne prie dvyliktos Kryžiaus
būna mūsų tikslas. Melskime šios
kelio stoties, kur Jėzus miršta ant
dovanos, kuri yra vertingiausia iš visų
kryžiaus ir pasakė jiems: „Brangūs
dovanų. Tik taip mes galėsime atsiliepti į
vaikai, visa žemė palaiminta, ypač vieta
Jėzaus kvietimą: „Kas nori eiti paskui
mane, tepaima savo kasdienį kryžių ir
prie dvyliktos stoties, kur mirė mano
Sūnus.
Todėl,
brangūs
vaikai,
seka manimi. Nėra didesnės meilės, kaip
atiduoti savo gyvybę už savo draugus“.

Malda:
Dangiškoji Motina, Tavojoje Širdyje mes imame į rankas kryžių ir meldžiame:
Viešpatie, suteik mums savąją meilę. Padėk mums atverti širdį malonėms, kurias išlieji
ant mūsų nuo Kryžiaus. Apdovanok mus troškimu mokytis kentėti su meile. Marija,
užtarki mus, kad nei vienas kentėjimas nepraeitų pro šalį nepastebėtas. Padėk mums
apkabinti jį ir susivienyti su Jėzaus kančia, kad, pagal Tavo taikos planą, nugalėtų meilė.
Amen.
(Terezija Gažiova)
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Paimkite kryžių…

„...Ypač melskitės po kryžiumi, iš
kurio sklinda didelės malonės.
Dabar atlikite savo namuose
ypatingą pasiaukojimą kryžiui…“
1985.09.12

„Vaikeliai, paaukokite savo
kančias Dievui kaip dovaną
ir jos taps nuostabiu
džiaugsmo žiedu. Todėl,
vaikeliai, melskite, kad
suvoktumėte, jog kančia
gali tapti džiaugsmu ir
kryžius – džiaugsmingu
keliu...“
1996.09.25

„Šiuo malonės metu kviečiu jus
paimti į rankas mano mylimojo
Sūnaus kryžių ir apmąstyti Jo
kančią ir mirtį. Tegul jūsų
kentėjimai būna suvienyti Jo
kančioje ir meilė nugalės, nes
Jis, kuris yra Meilė, iš meilės
atidavė pats save, kad išganytų
kiekvieną iš jūsų...“
2013.03.25

„Ir šiandien kviečiu jus maldai.
Šiuo malonės metu, tegul
kryžius būna jums meilės ir
vienybės kelrodžiu, per kurį
ateina tikra taika ir ramybė...“
1999.11.25

„Šiandien ypatingu būdu kviečiu jus paimti į rankas kryžių ir
apmąstyti Jėzaus žaizdas. Prašykite Jėzaus, kad išgydytų jūsų žaizdas,
kurios, brangūs vaikai, per jūsų gyvenimą atsirado dėl jūsų nuodėmių
ar jūsų tėvų nuodėmių. Tik tokiu būdu, brangūs vaikai, suvoksite, kad
pasauliui reikalingas tikėjimo į Dievą Sutverėją išgydymas...“
1997.03.25

MARIJOS

Šviesa

2016 / 03

/6/

Pirmasis mėnesio šeštadienis
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 Dievui už kiekvieną iš jūsų ir už tai,
kad kiekvieną pirmą mėnesio šeštadienį galime
dvasiškai jungtis ir melstis drauge
Dievo Motinos intencijomis.

Mūsų kitas maldingas susitikimas įvyks

šeštadienį, 2016.03.06
Šį mėnesį melsimės

Meldžiame malonės pažinti Dievo
gailestingumą ir meilę, kad taptume
gailestingumo liudytojais

Maldos vienybėje,
Marijos Šviesa
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Slavko Barbarič OFM
Pasninkas, kada tautai gręsia pavojus

Po Hamano šmeižto, karalius Ahasueras išleido
įsaką prieš žydų tautą. Kai žmonės suprato,
koks pavojus jiems gręsia, štai kaip jie
sureagavo:
„Mordekajis, sužinojęs visa, kas buvo įvykę,
persiplėšė savo drabužius, apsivilko ašutine,
apsibarstė galvą pelenais ir, garsiai ir karčiai
verkdamas, ėjo per miestą. Jis atėjo prie pat
Karaliaus vartų įėjimo, nes
vilkinčiam
ašutine
į
Karaliaus vartus nebuvo
leidžiama įeiti.
Taip pat ir kiekvienoje
valdoje,
kurią
buvo
pasiekęs karaliaus raštas ir
įsakas, žydai labai gedėjo
pasninkaudami, verkdami ir
aimanuodami. Daugumas
jų gulėjo ant ašutinės ir
pelenų.
Tada
Estera,
atsakydama
Mordekajui,
tarė: „Eik,
surink
visus
žydus,
kurie
gyvena
Sūsoje. Pasninkaukite už
mane!
Nevalgykite
ir
negerkite per tris dienas
nei naktį, nei dieną. Ir aš
drauge su savo tarnaitėmis, kaip ir jūs,
pasninkausiu. Paskui, nepaisydama įstatymo,
aš eisiu pas karalių. Jeigu turėsiu žūti, žūsiu!“
(Est 4,1-3;15-16)

“Ir karalienė Estera, mirtino sielvarto apimta,
šaukėsi VIEŠPATIES. Nusivilkusi savo puošnius
drabužius, apsivilko skurdo ir gedulo apdaru.
Vietoj brangių kvepalų apsibarstė sau galvą
pelenais ir atmatomis. Savo kūną ji nepaprastai
marino. Visi šventiški papuošalai buvo padėti į
šalį ir jos plaukai buvo labai sutaršyti. Ji
maldavo VIEŠPATĮ, Izraelio Dievą” (Est 4C,1214).

Pasninkas psalmėse

“Betgi, jiems susirgus, aš vilkėjau ašutinę,
varginau save pasninku. Meldžiausi nulenkęs
galvą“ (Ps 35,13).
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„Už

tai, kad verkiau ir pasninkavau, žmonės
mane šmeižia. Kad padariau ašutinę savo
drabužiu, jie iš manęs juokiasi...” (Ps 69,11-12)
“Keliai man linksta nuo pasninko; mano kūnas
nusikamavęs. Esu tapęs savo kaltintojams
pasityčiojimu, – mane pamatę, jie kraipo
galvas”. (Ps 109,24-25)
Taip ir su žmogumi, kuris pasninkauja už savo
nuodėmes, o paskui eina ir daro tą patį: kas
išgirs jo maldą ir ką jis
laimėjo savo pasninku?”
(Sir 34,26)

Pasninko prasmė
naujuose santykiuose

„Visa
gerkle
šauk,
nesitausok! Teskardi tavo
balsas
kaip
trimitas!
Parodyk manajai tautai jų
nedorybę, Jokūbo namams
– jų nuodėmes.
Tiesa, ieško jie manęs
diena
dienon,
trokšta
pažinti manuosius kelius,
lyg
jie
būtų
tauta,
įvykdžiusi, kas teisu, ir
savojo
Dievo
įsako
nesulaužiusi. Jie prašo iš
manęs
teisumo
nuosprendžių ir trokšta,
kad Dievas būtų arti jų. „Kodėl mes
pasninkaujame – ir tu nematai? Kodėl mes
darome atgailą – ir tu nepastebi? Štai pasninko
dieną jūs ieškote sau malonumo ir engiate
visus savo darbininkus! Štai jūsų pasninkas
baigiasi rietenomis ir muštynėmis, – tvojate
kumščiu iš visų jėgų. O, kad šiandien jūs taip
pasninkautumėte, idant jūsų balsas būtų
išgirstas aukštybėse! Argi man prie širdies
šitoks pasninkas – diena, kai marusis
nusižemina? Kai nuleidžia savo galvą kaip
nendrė, guli apsivilkęs ašutine pelenuose?
Ar tu tai vadini pasninku, VIEŠPAČIUI
malonia diena? Ne! Pasninkas, kokio aš noriu,
tai – nuimti neteisėtai uždėtus pančius, atrišti
jungo valkčius, pavergtiesiems duot laisvę,
sulaužyt bet kokį jungą…” (Iz 58,1-6)
/8/

Slavko Barbarič OFM
«Pasninkas - tai laikas, kada mes
prisimename Kristaus meilę, su kokia
meile Jis kenčia už mus. Tai galimybė
suvokti, kad ne pati kančia atnešė
išganymą, o meilė, su kuria Kristus
priėmė kentėjimus ir savo kryžių. Kaip
pagalbos kitiems veiksmai tampa
gailestingumo darbais tik tada, kai jie
atliekami su džiaugsmu, nuolankiai,
su meile ir iš meilės, taip ir kančia ant
kryžiaus tampa išganinga tada, kai
kryžius nešamas su meile“.
«Būtų gerai, kad kiekvienas žmogus,
ypatingai vaikas, turėtų pakankamai visko,
ko reikia gyvenimui. Vis tik reikėtų nuo pat
mažens mokytis žvelgti širdies laisvėje į
gyvenimą ir viską gyvenime.

Įsisavinti šias taisykles yra kur kas
lengviau, jei šeimoje pasninkaujama du
kartus per savaitę, kaip to prašo Dievo
Motina. Ir tomis dienomis – trečiadienį ar
penktadienį – kai kas nors vaikui dovanoja
šokoladą, prašo nevalgyti jo tuoj pat, o
palaukti tik vieną dieną. Nors šokoladas
priklauso vaikui, prisiliesti prie jo galima tik
kitą dieną. Taip formuojasi vidinė laisvė,
kuri vėliau padės vaikui gyvenime elgtis su
savimi, su kitais žmonėmis ir materialiniais
dalykais taip, kaip pritinka žmogui“.
«Mane dažnai kankina klausimas
– kuri iš nuodėmių didžiausia?... Iš
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„Kas pasninkauja,
įeina į savo dykumą
ir ten iš naujo
apsisprendžia
Dievo naudai – o su
šiuo pasirinkimu
Dievo garbei
prasideda nauja
taika, Dievo
Karalystės taika“.

esmės, visi tamsos darbai yra tik
pasekmės. Priežastis yra sunkesnė ir
pavojingesnė,
nei
pasekmės.
Neįmanoma
pašalinti
pasekmės,
nepašalinus priežasties. Štai ką
norėčiau pasakyti: visos įmanomos
nuodėmės yra meilės nebuvimo
pasekmės... Tačiau, jei yra meilė, ji
gali viską išvalyti ir išgydyti“.
„Kas pasninkauja, įeina į savo
dykumą ir ten iš naujo apsisprendžia
Dievo naudai – o su šiuo pasirinkimu
Dievo garbei prasideda nauja taika,
Dievo Karalystės taika“.
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Gailestingumo jubiliejus

Popiežiaus Pranciškaus kreipimasis pradedant Gavėnios laikotarpį

Mergelė Marija - Bažnyčios ikona. Ji
skelbia šlovingus Dievo darbus, liudija
Gerąją Naujieną, nes pirmiausiai Ji
Gerąją Naujieną įsileido į savo
gyvenimą.
Priėmusi Viešpaties Angelo Jai paskelbtą žinią,
Marija savo Magnificat giesmėje šlovina didį
gailestingumą, kurį Dievas Jai parodė Ją
išsirinkdamas. Tokiu būdu sužadėta Mergelė iš
Nazareto
su
Juozapu
tapo
tobula
evangelizuojančia Bažnyčios ikona, nes pati
nuolat
yra
evangelizuojama
Šventosios
Dvasios...
Dievo Sandora su žmonėmis:
gailestingumo istorija
Dievo gailestingumas nuo pat pradžių lydi Jo
išrinktąją tautą. Dievo Gailestingumo slėpinys
atsiskleidžia Dievo sandoros ir su Izraelio tauta
istorijos tėkmėje. Dievas visada dosniai
apdovanoja savo tautą gailestingumu ir gerumu;
Dievas ją myli taip pat ir tuomet, kai tauta
nusideda neištikimybe ir nesilaiko sandoros.
Dievo meilė savo tautai pasiekia savo epogėjų
Jo Sūnaus įsikūnijime. Dievas pripildė Jį
beribiu
gailestingumu
paversdamas
Jį
„Įsikūnijusiu Gailestingumu“ (Misericordiae
Vultus, 8).
„...Dievo išganingos meilės grožis pasireiškia,
numirusiame ir prisikėlusiame Jėzuje Kristuje“
(Evangelii gaudium, 36). Nukryžiuotame Jėzuje
Dievas nori pasiekti nusidėjėlį, maksimaliai
nutolusį nuo Jo, susitikti su juo būtent ten, kur
jis
pasimetė
ir
dingo.
Prisiliesdamas
prie nukryžiuotojo Jėzaus kūno, nusidėjėlis
gauna malonę suvokti savo paties skurdą.
Gailestingumo darbai
Dievo gailestingumas perkeičia žmogaus širdį,
leidžia jam pajusti ištikimą Dievo meilę ir
padaro žmogaus širdį pajėgią būti gailestinga.
Tai vis naujas stebuklas, kad Dievo
gailestingumas
paliečia
kiekvieno
mūsų
gyvenimą, įkvepia mums artimo meilę ir skatina
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...Dievas nori pasiekti nusidėjėlį,

maksimaliai nutolusį nuo Jo, susitikti su juo
būtent ten, kur jis pasimetė ir dingo …
daryti tai, ką Bažnyčios tradicija vadina
gailestingumo darbais kūnui ir sielai.
...mūsų tikėjimas pasireiškia konkrečiais
kasdieniais pagalbos artimui veiksmais tiek
dvasiniuose, tiek fiziniuose jų poreikiuose. Iš
naujo atraskime gailestingumo darbus kūnui:
išalkusį pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti,
nuogą aprengti, keleivį priimti, ligonį slaugyti,
kalinį
aplankyti
ir
mirusį
palaidoti.
Neužmirškime ir gailestingumo darbų sielai:
nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti,
nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti,
įžeidimus atleisti, kantriai pakęsti mus
skaudinančius žmones, melstis už gyvus ir
mirusius.
Tokiu būdu galėsime pažadinti savo sąžinę,
dažnai miegančią skurdo dramos atžvilgiu, ir
vis giliau skverbtis į Evangeliją, kurioje
dieviškasis
gailestingumas
teikiamas
pirmiausia vargdieniams ir to dėka jie tampa
priviligijuoti.“ (Misericordiae Vultus, 15).
/ 10/

Lozorius – tai Kristaus įvaizdis, kuris vargšų
veiduose kviečia mus atsiversti. Lozorius – tai
Kristaus duota mums galimybė atsiversti, kurios
mes, galbūt, nepastebime.
Gailestingumo jubiliejaus metų Gavėnia
mums visiems būtų palankus metas klausantis
Dievo žodžio ir darant gailestingumo darbus
išsivaduoti iš mus slegiančio egzistencinio
susvetimėjimo. Gailestingumo darbais kūnui –
pamaitindami, aprengdami savo brolius ir
seseris, suteikdami jiems pastogę, juos
aplankydami - mes prisiliečiame prie Kristaus
kūno juose. Tuo tarpu gailestingumo darbai
sielai – patarimas, pamokymas, atleidimas,

sudrausminimas, malda – mums padeda geriau
suvokti
mūsų
pačių
nuodėmingumą.
Gailestingumo darbai kūnui ir gailestingumo
darbai sielai neturi būti vieni nuo kitų
atskiriami.
Nepraraskime šios progos; Gavėnia
tebūnie atsivertimo metas, - rašo popiežius.
Teužtaria mus Mergelė Marija, kuri pirmoji,
susidūrusi su jai padovanotu begaliniu Dievo
gailestingumu suprato savo mažumą ir
nuolankiai išpažino, jog Ji yra Viešpaties
tarnaitė.
(Vatikano radijas)

Pradedant
Gavėnios
laikotarpį
Šventasis Tėvas kreipiasi į jaunimą,
atspirties tašku imdamas žodžius iš
Evangelijos „Aš noriu pasigailėjimo, o ne
aukos“ (Mt 9.13), kur Jėzus perspėja mus,
kad „netrimituotume pirma savęs“ apie
duodamą auką, bet laikytume ją slaptoje:
„Dievo Žodis mums duoda gaires,
kaip teisingai išgyventi Gavėnią (Pasninką).
Darant gerus darbus, mes dažnai esame
gundomi: noriu, kad mane įvertintų, ieškau
sau naudos, žmogiškos šlovės. Ir čia
kalbama apie klaidingą naudą, verčiančią
mus mąstyti, ką apie mus mano kiti žmonės.
Jėzus laukia iš mūsų gėrio veiksmų, nes Jis
pats yra Gėris. Jis nori, kad mes suvoktume,
jog nuolat esame stebimi Dangiškojo Tėvo ir
turėtume gyvus santykius su Juo, bet ne
santykius su kitų žmonių nuomone“.
Gyventi Tėvo akivaizdoje – tai
džiaugsmas, kuris yra kur kas gilesnis, nei
pasaulietinė šlovė. Tegul šį Gavėnios
laikotarpį mūsų pozicija bus gyventi
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slaptoje, kur Tėvas mato, myli ir laukia
mūsų. Žinoma, išoriniai dalykai yra
svarbūs, bet mes visada turime gyventi ir
priimti sprendimus Dievo akivaizdoje. Su
malda, apsimarinimu ir broliška meile
nuolankiai darykime Dievo akivaizdoje tai,
ką mes galime. Tokiu būdu mes pelnysime
Dievo Tėvo apdovanojimą.
Vatikanas, vasario 10d.
šaltinis: sk.radiovaticana.va
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Liudijimas

IŠ VALENSIJOS Į MEDJUGORJĘ
KELIAS, KURIS PASITEISINO

Viskas prasidėjo labai paprastai.
2013 metais aš mokiausi Valensijoje
(Italija), bioetikos magistrantūrą. Tada
kinoteatruose pasirodė filmas „Marijos
žemė“ (autorius Chuanas Manuelis
Kotelo). Kadangi Chuanas Manuelis kilęs
iš Valensijos, tai savaime suprantama,
filmą daug aptarinėjo, ginčijosi ar jis bus
vertingas. Tą sekmadienį aš jaučiausi
labai pavargusi ir turėjau kur nors nueiti
prasiblaškyti.
Taip
aš
atsidūriau
kinoteatre, neįsivaizduodama kuo viskas
pasibaigs.
Filmas buvo toks įdomus, kad
sujaudino mane iki sielos gelmių. Aš, visai
dar jauna, neseniai atsivertusi mergina,
kurios
biografijoje
buvo
ryškus
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momentas, perskiriantis gyvenimą „iki
Kristaus“ ir „po Kristaus“, vėl įsitikinau,
koks geras ir gailestingas yra Tas, kuris
davė man gyvenimą ir galimybę vadintis Jo
dukra. Pamenu, kai po seanso ėjau namo ir
verkiau iš džiaugsmo, ir tuomet man
toptelėjo mintis: „Šis filmas mano šaliai
galėtų atnešti daug gero“. Bet aš maniau,
kad žinau labai mažai, kad esu silpna ir esu
per toli nuo Lietuvos. Todėl aš nešiojau šią
idėją širdyje, paslaptyje nuo visų, kol po
metų mane atsitiktinai supažindino su
vienu italu, kuris platino šį filmą Italijoje.
Tada aš jam papasakojau apie savo idėją.
Jis pasiūlė man susisiekti su Kotelo
atstovais. Ir taip viskas prasidėjo.
Turiu pasakyti, kad kai dariau filmo
vertimą ir mąsčiau apie jo platinimą
Lietuvoje, neįsivaizdavau, kaip visa tai
padaryti. Stūmiausi į priekį žingsnis po
žingsnio, tokiu tempu, kokį man davė
Dievas. Kartais man budavo neramu ir
negalėjau pati patikėti, kokia beprotybe aš
užsiimu. Ir tai išties buvo beprotybė! Kad
išplatinčiau filmą, reikia investuoti pinigų,
reikia suprasti bent pagrindinius principus,
kaip tai dayti, reikia laiko ir profesionalios
pagalbos. Nieko tokio aš neturėjau, tik
Dievo kvietimą „eiti vandeniu“, maldas ir
nuolankumą. Visa kita susiklostė savaime.
Dabar, kai atsigręžiu atgal ir mastau apie
nuveiktą didžiulį darbą, bemieges naktis,
įtemptas situacijas, mįsles ir padarytas
klaidas, matau ne tik tai, o kur kas daugiau.
Aš matau Kristų, nešantį mane per dykumą,
ir šypsausi, nes tas kelias mane paskatino
daug ko išmokti iš savo Mokytojo. Matau
daug žmonių, kurie po šio filmo tapo bent
kiek laimingesni.
Pamiršau paminėti, kad prieš imantis
platinti šį filmą, aš nebuvau Medjugorjėje.
Man šis filmas buvo ir liko apie Mergelę
/ 12 /

Mariją, nors paliečia daugybę temų, tame
tarpe ir apsireiškimus Medjugorjėje.
Todėl, praėjus kuriam laikui po to, kai
filmas pasirodė Lietuvoje, aš išvykau į
Medjugorję. Aš tiesiog supratau, kad
Kažkas nori, kad nuvykčiau ten ir, kad
įgyčiau
savo
asmeninę
patirtį,
susidaryčiau savo nuomonę, o ne
pasitenkinčiau nuomone kitų žmonių,
kurie ten buvo, ar nebuvo, tačiau apie tai
kalba. Ir aš išvykau...
Nusprendžiau keliauti autobusu,
kad pasijausčiau klajokle, kuri išgyvena
visus nepatogumus kelyje ir nekantrauja
pasiekti kelionės tikslą. Po kelių naktų,
praleistų autobuse ir dar vienos nakties
Diuseldorfe, aš pagaliau atvykau į Bosniją
Hercogoviną. Pamenu gilų, saulėtą dangų
ir tai, ką pasakiau Marijai: „Mano
supratimu, Tu pasirinkai šią vietą“, ir
gavau atsakymą: „Ko iš ties aš ieškau – tai
žmonių širdžių. Ir tavo taip pat“. Be abejo
aš klausiau savęs, ko atvykau čia, į
Medjugorję. Aš nesirgau, neturėjau
kažkokių
rimtų
problemų,
savo
pašaukimą Bažnyčioje aš jau atradau – aš
buvau visai laiminga mergina. Todėl į šią
kelionę žiūrėjau, kaip į savo kelio atkarpą,
į galimybę išaugti tikėjime, pasimelsti už
kitus, už save ir padėkoti Dievui ir
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Švenčiausiąjai Mergelei Marijai už viską, ką
esu gavusi.
Medjugorjėje turėjau puikią galimybę
susipažinti su Filka, vietine vertėja ir gide,
kuri filmavosi filme „Marijos žemė“, o ji,
savo ruožtu, pristatė mane „Marijos
šviesos“ bendruomenei. Turiu pasakyti, kad
ši bendrija iš ties yra Marijos šviesa ir esu
labai dėkinga Marijai, kad sutikau šiuos
žmones. Mane labai sujaudino tas
nuostabus darbas, kurį atlieka vietiniai
vienuoliai pranciškonai. Tačiau giliai
jaudinančiu ir asmenišku momentu tapo
kopimas į Križevac kalną. Aš tarsi pamačiau
savo gyvenimo kelią, o Dievas atskleidė
svarbų dalyką, ką Jis norėtų regėti manyje
– mano pačios labui ir laimei.
Užbaigiant norėčiau pasakyti, kad
namo grįžau kur kas turtingesnė, gavusi
atsakymus, kurių, gal būt, sąmoningai
neieškojau, tačiau, neabejotinai man jų
reikėjo. Ir Dievas tai žinojo. O pati sau
galutinai nusprendžiau, kad, nepaisant to,
koks yra oficialus Medjugorjės statusas, ši
vieta jau atnešė gausybę vaisių, kurie
niekada neprapuls. Ir viskas, ką mes galime
– tai dėkoti Dievui žodžiais ir darbais.
Salomėja, Lietuva

/ 13 /

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 17 puslapyje.

Gegužės 04 - 07 d

Tarptautinis gydytojų ir medicinos
darbuotojų seminaras;

Birželio 06–10 d.

Tarptautinis gyvybės gynimo 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 Krokuvoje, jaunimo festivalis Medjugorjėje
„MLADIFEST2016“ prasidės viena diena vėliau, t.y. 2016.08.01d. ir baigsis, kaip
visada, 2016.08.06.

Kviečiame į medjugorjės maldingus susitikimus:
Balandžio 24d. – Medjugorjės maldingas susitikimas Turzovkoje
(Slovakija)
Gegužės 13d. - Medjugorjės maldingas susitikimas Vilniuje (Lietuva).
Tiesioginę maldingų susitikimų translaciją su vertimu į rusų kalbą bus galima stebėti mūsų
internetiniame puslapyje: www.svetlomariino.com\ru.
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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“

SKELBIMAI

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“
Laikraščio „Marijos šviesa“ dėka, 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 perduoda 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.
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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

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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