Mieli Bičiuliai,
šiuo sunkiu išbandymų laiku mes, maldoje stovėdami ant kelių, esame kartu su jumis, kartu su
pasaulio Karaliene Medžiugorėje. Ypatingai mes esame su jumis:
• Šv. Mišiose, kai priimame Jėzų Eucharistijoje visų, kuriems tai dabar neįmanoma, vardu.
• 15.00 valandą, kai meldžiamės Dievo gailestingumo vainikėlį, prašant Dievo gailestingumo visam
pasauliui.
• 18.00 valandą, pradedant Rožinio maldą.
• 18.40 valandą, tuo metu, kai Mergelė Marija palieka dangų ir ateina pas mus, kad mums padėtų.
Patikime Jai visą pasaulį, kad apsaugotų jį po savuoju šventuoju apsiaustu.
Nepamirškime Pasaulio Karalienės kvietimų:
- Kiekvieną dieną gyvename dviem Jos pranešimais - skaityti Šventąjį Raštą ir melstis
tris dalis Rožinio.
- Pasninkaujame. Dievo Motina mums pasakė: „Tas, kuris meldžiasi, nebijo ateities. Tas, kuris
pasninkauja, nebijo blogio. Malda ir pasninku galima sustabdyti net karus ir stichines nelaimes“.
Kviečiame ir jus jungtis prie mūsų nuolatinės Rožinio maldos ir pasninko, kad būtų įgyvendinti
Dievo Motinos planai ir tai, kas yra Jos numatyta šiam pasauliui. Mes nežinome, kas šiuo metu
svarbiausia pasauliui, kam ir ko reikia. Kai meldžiamės Rožinį ir pasninkaujame Mergelės Marijos
planų įgyvendinimo intencija, galime būti tikri: dabar vyksta tai, kas yra geriausia, tai, ko geidžia
Viešpats. Tuomet Jo planas šiam laikmečiui įgyvendinamas per Mergelę Mariją.
2020 m. vasario 25 d. Ji pasakė: „Kaip gamta kovoja tyloje už naują gyvybę, taip ir jūs esate
pakviesti maldoje atsiverti Dievui“. Rožinio malda ir pasninkas yra tyli kova dėl naujos gyvybės.
Nuolatinė Rožinio malda ir
ketinimus:http://mir.com.hr/
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Prisijunkite prie maldos Medžiugorėje, stebėdami kiekvieną vakarą nuo 18.00 val. iki 20.30 val.
tiesioginę vakarinės maldos programos transliaciją (Rožinis, Šv. Mišios, malda už išgijimą)
svetainėje:https://medjugorje.ru/live/
Internetinė Švnč. Sakramento adoracijos transliacija:
A – 22.00 - 23.00
K – 20.00 - 21.00
Pn – 20.00 - 21.00 (Kryžiaus adoracija)
Š – 22.00 - 23.00
Mes visa širdimi su Jumis bendroje maldoje už ligonius, už tuos, kurie jiems patarnauja, ir už tai,
kad būtų sustabdyta infekcija.
(P.S. visos valandos nurodytos Lietuvos laiku).
Bendruomenė „Marijos Šviesa“

