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David Newbatt, Prisikėlęs Kristus 

 

 

Taigi vilties Dievas jus, gyvenančius tikėjimu, tepripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad 

Šventosios Dvasios galybe būtumėte pertekę vilties. 

Rom 15, 13 

 

 

Mielos šeimos ir komandas lydintys kunigai, 

 

Viešpaties Kristaus Prisikėlimas tetampa mūsų nenykstančia Viltimi, gyvenimo 

džiaugsmu ir ramybe. 

Linkime Jums iš Prisikėlusiojo besiliejančios šviesios Vilties ir tikro džiaugsmo 

nugalėta mirtimi! 

Su šv. Velykom! 
 

 

Vaidilė ir Dainius Šumskai  

Lietuvos sektoriaus atsakingoji pora 
 

 

  



  

  

Mielos poros ir kunigai, 

 

esame labai laimingi, jausdami Dievo Motinos Marijos globą visuose Equipes Notre Dame judėjimo 

reikaluose. Tiesa, kad šis judėjimas – jos motiniška dovana Lietuvai.  

Evangelijoje pagal Joną evangelistas pateikdamas pirmąjį ženklą teigia, jog Marija pamačiusi tikrą stygių 

vestuvėse, kreipiasi į savo Sūnų, bet išgirsta neigiamą atsakymą: "O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo 

mano valanda!" (Jn 2, 4). Tačiau ji su pasitikėjimu sako tarnams: "Darykite, ką tik jis jums lieps". (Jn 2, 5). 

Šį Dievo Motinos paraginimą atpažįstame ir mes, klausome Jėzaus žodžių ir kaip tarnai darome ką jis mus 

ragina daryti.  

Todėl esame labai dėkingi kiekvienam iš jūsų, kas atsiliepėte į Marijos kvietimą, Jėzaus paraginimą ir kaip 

tikri tarnai ėjote ir darėte: pasakojote savo draugams, pažįstamiems ir nepažįstamiems apie Dievo Motinos 

komandas, padėjote joms burtis, palydėjote naująsias, palaikėte vieni kitus viltimi, parama ir tikrais meilės 

darbais.  

Norime nuoširdžiai padėkoti visoms naujų komandų palydėtojų poroms: Evelinai ir Audriui Globiams, Virginijai ir Tomui Jundulams, 

Rimvydui ir Claire Bačkiams, Živilei ir Mindaugui Adviloniams, Dovilei ir Martynui Vervečkoms, Inesai ir Vidui Čaikauskams, 

Rozvitai ir Egidijui Vareikiams, dėkojame padedančioms organizaciniais reikalais ir ryšiais besirūpinančioms ryšių poroms: Aušrai ir 

Renatui Pociams, Simonai ir Vladui Bačiuliams, Vilhelminai ir Remigijui Mikelioniams ir Jurgitai bei Vytautui Saliniams, dėkojame 

mielai tekstus verčiančiai Raimundai Česonienei, juos redaguojančiai Eglei Šiliūnienei. Nuoširdžiai dėkojame vysk. Kęstučiui Kėvalui 

už maldą, palaikymą ir patarimus, taip pat visiems į judėjimą įsijungusiems kunigams – labai brangiems šiam judėjimui. Dėkojame 

visiems, kurie neabejingi ir jaučia tylų Mergelės Marijos raginimą ir į jį atsiliepia. 

Lietuvoje jau 18 komandų! Tikime, kad šių komandų poroms nepritrūks vestuvių vyno! 
 

Tačiau kiek porų Lietuvoje dar nepažino Dievo meilės!? 
 

Lietuvoje judėjimas labai jaunas, jam dar norisi augti ir stiprėti. Mergelei Marijai užtariant – į Lietuvą sutiko atvykti kun. Paul 

Dominique Marcovitz ir prisidėti prie mūsų lietuviškojo judėjimo porų dvasios augimo. Todėl raginame visus, kam leis galimybės 

atvykti gegužės 19-21 d. į Šiluvą Jono Pauliaus II rekolekcijų namus išgirsti jo mokymo sutuoktiniams aktualiais klausimais. Daugiau 

apie šias rekolekcijas ir registracija toliau šiame naujienlaiškyje. 
 

Išvertus judėjimo dokumentą apie atsakingosios poros tarnystę komandoje, ne vienai porai kilo praktinių klausimų. Tuo tikslu 

balandžio 29 d. rengiame susitikimą visų komandų atsakingosioms poroms Perkūno name (Aleksoto g. 6, Kaune). Tai bus diena 

skirta klausimams ir atsakymams apie atsakingosios poros tarnystę, bendrausime, melsimės, džiaugsimės buvimu kartu. Labai 

kviečiame atsiliepti tas atsakingąsias poras, kurios dar to nepadarė – rašykite mums adresu: dmkomandos@gmail.com. Jeigu būtų 

porų, kurios taip pat norėtų daugiau sužinoti apie šią tarnystę, taip pat kviečiame prisijungti ir dalyvauti kartu. 
 

Žinodami, koks ypatingas yra kunigų dalyvavimas komandose, skubame pranešti, jog jau turime labai svarbų vertimą – judėjimo 

dokumentą kunigams. Jį skaityti ir aptarti siūlome ne tik į judėjimą įsijungusiems kunigams, bet ir visoms poroms. Dokumentą rasite 

mūsų tinklalapyje: www.dmkomandos.lt, skiltyje Dokumentai. 
 

Gegužės 27 dieną Varšuvoje vyks Centrinės Europos superregiono porų susitikimas. Dėkojame, kad į mūsų kvietimą vykti į šį 

susitikimą atsiliepė keletas porų iš Lietuvos ir mes svečių teisėmis atstovausime Lietuvos sektorių. Įspūdžiais tikimės pasidalinti mūsų 

tradicinio susitikimo metu rudenį. 
 

Kaip buvome skelbę, Prancūzų regionas padovanojo rekolekcijų savaitgalį porai iš Lietuvos. Tikimės, kad su rekolekcijų mintimis su 

mumis pasidalins sutuoktiniai iš pirmos Vilniaus komandos Kipras ir Jurgita šį rudenį tradiciniame mūsų susitikime. 
 

2018 metų vasarą vyks pasaulinis judėjimo porų susitikimas Fatimoje. Tai nepakartojama patirtis dvasiniu ir kultūriniu požiūriu. 

Organizatoriai tikisi, jog bus 18 000 dalyvių! Į šį susitikimą iš Lietuvos užsiregistravo 12 porų ir 2 kunigai. Esame rezervavę 15 vietų. 

Yra likusi 1 laisva kunigo vieta. Kviečiame paraginti savo kunigą dalyvauti tokiame renginyje. Gal rasite galimybę jų kelionę paremti 

materialiai. Apie pasiruošimą šiam įvykiui bei jo temas ir simboliką skaitykite toliau šiame naujienlaiškyje. 
 

Taip Dievo apvaizda nulėmė, kad per šiuos metus tenka priimti svarbių sprendimų. Dėkojame, kad atsiliepėte ir leidote mums žinoti, 

ką manote apie Lietuvos sektoriaus prisijungimą prie regiono. Tačiau nuomonėms panašiai pasiskirsčius tarp Lenkijos ir Prancūzijos, 

sprendimo paieškas tęsiame toliau ir prašome jūsų maldos. Te Viešpats pranoksta mūsų supratimą bei patirtį ir leidžia atpažinti Jo 

valią šiuo klausimu. 
 

Esame išrinkti prieš tris metus ir mūsų tarnystės laikas šį rudenį baigsis. Nuoširdžiai prašome jūsų maldos, kad apsisprendę pagal 

Viešpaties norą atpažintume, kurią porą turime pašaukti šiai tarnystei tęsti.  
 

Artėjanti vasara yra susitikimų ir bendrystės laikas. Dalinkimės savo patirtimi apie judėjimą su kitais. Jūsų liudijimas teįkvepia ir kitas 

sutuoktinių poras, jog yra viltis įveikti sunkumus santykiuose, vaikų auklėjime, nepritekliuose, yra viltis patirti džiaugsmą 

vedybiniame gyvenime ir ta viltis yra mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje. 

 

Vaidilė ir Dainius Šumskai 

Lietuvos sektoriaus atsakingoji pora 

 

  



   

 
NAUJIENOS IR SKELBIMAI 

 

  
 

 

 

Džiaugiamės galėdami mūsų judėjimo Equipes Notre-Dame 

Lietuva poras pakviesti gegužės 19-21 d. į rekolekcijų savaitgalį 

sutuoktiniams, kurį ves iš Prancūzijos į Lietuvą atvykęs t. Paul 

Dominique Marcovitz. Tai svarbus įvykis mums, nes turėsime 

galimybę pajusti judėjimo dvasingumą ir išgirsti jo mokymą 

sutuoktiniams. 

 

Rekolekcijos vyks Jono Pauliaus II rekolekcijų namuose Šiluvoje. 

Rekolekcijos prasidės gegužės 19 d. penktadienį 18 val., baigsis 

gegužės 21 d. sekmadienį po pietų.  

Numatome, kad rekolekcijose dalyvaus 30 porų (tiek kiek yra miegamų vietų namuose).  

Rekolekcijų kaina porai 85 eurai (nakvynė ir maitinimas porai 53,12 eur + vedėjo kelionės, 

nakvynės, vertimo ir organizacinės išlaidos porai 32,88 eur.) 

Judėjimo siekis, kad rekolekcijų kaina nebūtų kliūtis dalyvauti tiems kas šiomis dienomis stokoja. 

Poras, kurios negali mokėti visos sumos, prašome susisiekite su mumis asmeniškai. Galbūt 

visiems mums pavyks rasti trūkstamų lėšų. 

 

Siūlome atvykti be vaikų, išskyrus žindomus kūdikius, tačiau kas visai neturi kur palikti, 

informuokite, ieškosime auklių (bet reikės už jų darbą ir vaikų maitinimą primokėti). 

 

Detalesnę programą atsiųsime el. paštu vėliau. 

 

Visi nusprendę dalyvauti rekolekcijose turi būtinai užsiregistruoti iki gegužės 1 dienos svetainėje: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY2e4aZbnSSpcEpvUtXlZdyqFR2rf5eRJG3MhPoV8DFITcfA/viewform?c=0&w=1 

 

 

Rekolekcijų namai talpina 30 šeimų, todėl nakvynę galėsime suteikti pirmiesiems 

užsiregistravusiems. 

 

  
 



   

 

 

 

Brangūs DMK nariai, 

 

Mūsų, kaip Judėjimo, charizma ir misija yra neišsemiamos nepaisant paprasto ir aiškaus 

tikslo – padėti poroms tobulėti einant šventumo keliu. Aiškus ir paprastas mūsų 

bažnytinio Judėjimo tikslo apibrėžimas padeda atskirti, kokias priemones turime naudoti 

siekdami užsibrėžtų tikslų. Nuo pat pradžių mes žinome, kad šios priemonės – tai 

paprasta praktika grįsta metodika skirta padėti poroms judėti šventumo link esamoje situacijoje, t.y. kaip krikščionims 

sujungtiems santuokos sakramentu. Todėl šis Judėjimas ir vienija pasauliečius pašventintus krikšto (bei kitų krikščioniškos 

iniciacijos) ir santuokos sakramentais.   

Popiežius Pranciškus primena, kad mes, poros, negalime žvelgti į santuokos sakramentą kaip į įvykį susijusį tik su praeitimi, 

ta ypatinga diena kai sutuoktiniai sutiko ir pasižadėjo priklausyti vienas kitam visą gyvenimą. Akivaizdu, kad santuokos 

sakramentas – tai proceso kulminacija, kurią karūnuoja abipusis “taip”, ištikimybės žodis, kuris ženklina meilės pergalę prieš 

laiką. Nors santuokos sakramentas yra abipusio pripažinimo procesą vainikuojanti akimirka, jis taip pat yra ir išeities taškas: 

“siektina, kad sužadėtiniai santuoką laikytų ne kelio pabaiga, bet pašaukimu, vedančiu juos į priekį tvirtai ir realistiškai 

apsisprendus išvien pakelti visus išbandymus bei sunkius momentus” (popiežius Pranciškus, Amoris Laetitia 211). Tai 

meilės, tikros žmogiskos meilės, nuotykis, apie kurį kalbėjo Paulius VI enciklikoje Humanae vitae (1968 m. liepos 25 d.). 

Popiežius Pranciškus mums sako, kad sutuoktiniai turi iš naujo atrasti “encikliką Humanae vitae” (AL 222) kadangi, tiesą 

sakant, Humanae vitae yra panegirika tikrąjai meilei, tiek žmogiškąjai, tiek krikščioniškąjai. Meilei, kuri yra apvalyta, 

pakylėta ir perkeista sakramento metu, kad būtų pilnai įgyvendinta dosnumo tobulybėje. Iš tiesų, pagal Humanae vitae, 

sutuoktinių meilė, apvalyta santuokos sakramento malone, yra savo prigimtimi žmogiška, pilnutinė, ištikima, išimtinai 

jųdviejų ir vaisinga (HV 9). Tai, ką Paulius VI išsakė, jau buvo suvokęs filosofas Aristotelis (384-322 BC), kuomet jis teigė, 

kad draugystė – kai nori su žmogumi būti dėl to, kas jis yra, o ne dėl to, ką jis gali duoti. Apvalyta malonės, ši draugystė 

reiškia, kad vyras myli savo žmoną todėl, kad ji yra jo žmona, vienintelė, kurią Dievas buvo numatęs jam, taigi dovana iš 

Dievo. O žmona priima savo vyro meilę, nes jis yra jos vyras, vienintelis Dievo jai numatytas. Taip jie kartu gali dalyvauti 

gyvybės perdavimo paslaptyje ir duoti savo vaikams vardus, kuriais Dievas pašauks juos asmeniškai atėjus laikui ir 

amžinybei. Tai sako popiežius Pranciškus paprastai žodžiais: “Dievas leidžia jiems parinkti vardą, kuriuo Jis kiekvieną savo 

vaiką vadins amžinai” (AL 166). 

Kalbant apie sutuoktinių ir krikščioniškų šeimų misiją, aš tikiu, kad mes turėtume ją suvokti būtent taip, kaip įvardina 

popiežius Pranciškus. Kitaip sakant, iš naujo atrasti Dievo planą kiekvienam iš mūsų, o ypač krikščionims sutuoktiniams, 

kurie nori rimtai žiūrėti į savo pašaukimą ir savo misiją – statydinti tvirtą ir vaisingą šeimą pagal Dievo planą (AL 6). Viskas 

“pagal Dievo planą” yra svarbu ir todėl savo Judėjime mes turime ypatingus įsipareigojimus, siekius, kurie, kaip jūs žinote, 

yra nepaprastai svarbūs, ypač sutuoktinių malda ir prisėdimas. Aš taip pat pridėčiau poreikį atleisti, kuris galėtų tapti 

gyvenimo taisykle ir paskatintų dažną išpažintį, kaip pataria popiežius Pranciškus (AL 227). Nuolat išlikti atgailos būsenoje 

galėtų būti mūsų, kaip žmonių, kurie yra kelyje, bet dar nepasiekė kelionės tikslo, siekis. Jei gyvenime būtume dėmesingi 

mažiems dalykas ir paslaugūs, tai ištarti ištikimybės ir atleidimo žodžiai taptų realūs mūsų kasdienybėje. Tuomet mūsų misija 

bus sugalvoti ateities istoriją, kurią Viešpats nori parašyti kartu su kiekvienu iš mūsų.    

Lai Viešpats būna su jumis ir saugo jus neleisdamas paklusti šio pasaulio mentalitelui.  

Tėvas José Jacinto Ferreira de Farias, scj 

Dvasinis ERI patarėjas 

 

 

    



    

 

 

 

 

 

Brangūs draugai, 

 

                                                                            Paryžius, 2017 m. kovo 20 d.  

 

 

Kitas Dievo Motinos komandų tarptautinis susitikimas vyks Fatimoje, 

Portugalijoje. Ši vieta buvo pasirinkta po konsultacijos “Nulis kilometrų”, kuri 

vyko Romos regioninio susitikimo metu 2015 metų rugsėjį.  

 

Nuo to laiko Tarptautinė atsakingoji komanda (ERI) mąsto ir rengiasi šiai didžiulei piligrimystei. Kelionė 

prasideda tuomet, kai mes pradedame mąstyti ir ruoštis jai. Laukimas prasideda nuo to momento, kai 

paskelbiama apie renginį, o tai yra praktiškai nuo mūsų durų slenksčio.  

 

 

Keliaukime visi drauge į susitikimą 

 

 Vieta : Fatima. 

 

 Laikas : 2018 m. liepos 16-21dd. 

 

 Pasirinkta evangelijos tema: Sūnus palaidūnas (Luko 15: 12-32) 

 

Susitikimo emblema: Šiam tikslui sukurtas ženklas lydės mus visus ateinančius metus. Šį ženklą sukūrė 

dailininkas iš Portugalijos, o pasirinktas jis buvo išnagrinėjus daug kitų pasiūlymų. Tai labai gražus 

vaizdinys su daugybe simbolinių prasmių, kurias kviečiame atrasti skaitant pridedamus paaiškinimus.  

Nešiokite jį savo širdyse, nes šis ženklas suvienys mus kelyje į Fatimą, kur Dievo Motina lauks mūsų, kad 

nuvestų mus pas Tėvą.  

 

Kviečiame komandų narius visame pasaulyje pradėti ruoštis kelionei, vedančiai mus į XII tarptautinį 

mūsų Judėjimo susitikimą. Tikrai ne visi galės fiziškai dalyvauti Fatimoje, tačiau visi galės dalyvauti 

pasiruošimo etapuose ir dalintis atsivertimo patirtimi, kuri išgyvenama kiekvienąkart žmogui išsiruošus į 

širdies ir dvasios kelionę.  

Mes nuoširdžiai norime, kad kiekvienas jūsų kaip įmanoma labiau įsitrauktų į pasiruošimą Fatimos 

susitikimui.  Todėl tikimės, kad kiekvienas visų pasaulio šalių komandų narys jaus poreikį pasistengti ir iš 

tiesų dalyvauti šiame išskirtiniame renginyje, vykstančiame tik kas 6 metus.  

 

Judėjimo tarptautiškumas įgys tūkstančio komandų porų veidus. Šios poros iš visų žemės kampelių 

atvyks susitikti prie puotos stalo, puotos, į kurią pats Viešpats pakvietė mus.  

Norėtume pabrėžti, kad visa tarptautinė vadovaujanti komanda, ir mes jų tarpe, esame asmeniškai 

įsitikinę, kad šis tarptautinis susitikimas Portugalijoje padės rasti mums atsakymus ir galbūt suprasti mūsų 

laikų ženklus.  

 

Vis dar gyvendami Gailestingumo jubiliejaus dvasioje, mes įsitikinę, kad Fatima bus Judėjimo susitikimo 

vieta tiek porai, tiek komandai, kad mes visi kartu galėtume švęsti PUOTOJE (ATLAIDUOSE).  

 

 

 



 

 

Dievo gailestingumas, Dvasios atnaujinimas ir stiprus atsivertimas kviečia sugrįžti prie mūsų tikėjimo 

šaknų vietoje, kurią Marija pasirinko išaukštinti susitikdama su piemenėliais.  

 

Mes įsitikinę, kad daugumai išsakytų minčių pritartumėt daugelis jūsų ir kad kiekvienas narys, kiekviena 

komanda, kiekvienas sektorius, kiekvienas regionas ir kiekvienas super-regionas iš visų jėgų stengsis, 

kad šis tarptautinis susitikimas apimtų didžiausią skaičių dalyvaujančių DMK narių.  

 

Nors XII tarptautinio susitikimo Fatimoje data 2018 m. liepa, susitikimas prasideda šiandien, nuo tos 

akimirkos, kai išgirstamas kvietimas dalyvauti susitikime. Laukimo laikas taip pat prasideda šiandien. 

Jei šį laiką išgyvensite giliu tikėjimu, tai bus atsinaujinimo ir gausos laikas visam Judėjimui.   

Šis tarptautinis susitikimas liečia ne tik tuos, kurie fiziškai dalyvaus jame, bet ir visus komandų narius 

visame pasaulyje. Tiesą sakant, tik per bendruomenės žygį su visais DMK nariais iš visų pasaulio šalių 

Fatimos susitikimas gali tapti stipriu tikėjimo išgyvenimo momentu ir susitikimu su Dievu.  

Portugalijoje jau kurį laiką dirba 8 aptarnavimo komandos, kurių darbą koordinuoja Joana ir Samuelis 

Sanchesai, siekiančios kuo geriau suorganizuoti šį didžiulio masto renginį. Ypatingai dėkojame Joanai 

ir Samueliui ir visoms kitoms poroms, kurios atsidavė šiai tarnystei su didele meile.  

 

Jūsų regiono ir super-regiono atsakingosios poros turės visą reikiamą informaciją. Prašome apsilankyti 

specialiai šiam renginiui sukurtame internetiniame puslapyje, kuriame rasite nuolat atnaujinamą 

informaciją.  

 

Sėkmingos kelionės, drąsos ir telaimina jus Dievas! 

 

 

 

                                                Tarptautinės atsakingosios komandos (ERI) vardu  

 

                                                                     Tó ir Zé Moura Soares 

 

 

 

 

 

Tarptautinio susitikimo Fatima 2018 puslapis: endfatima2018.pt 

 

Susitikimą Fatima 2018 organizuojančios komandos el. paštas: geral@endfatima2018.pt 

 

Tarptautinis DMK puslapis : www.equipes-notre-dame.com 

 

Judėjimo el. paštas: end-international@wanadoo.fr 

 

  
 

http://www.equipes-notre-dame.com/


  
 

 

 

Dievo Motinos komandų tarptautinio susitikimo „logo“  - tai 

simbolis, kuris identifikuoja mus laike ir erdvėje ir perteikia mūsų 

Judėjimo dvasią.  

Spalvos iš karto atskleidžia zonų, kuriose vyksta Judėjimas, 

tapatumą. Zonas jungia Meilė, kurią simbolizuoja šiomis spalvomis 

nupiešta širdis, supanti Mergelę ir Kristų... 

Išnagrinėjusi skirtingus pasiūlymus, tarptautinė atsakingoji 

komanda pasirinko būtent šį ženklą ne tik dėl jo gražaus dizaino, bet 

ir dėlto, kad jis labai aiškiai atspindi susitikimo vietą. Taip pat todėl, 

kad šis ženklas sujungia Dievo Motinos komandų ir Fatimos mistinę 

patirtį, nes Taika yra stiprus ir esminis šeimų gyvenimo elementas.  

Taigi, mes kartu su Fatimos Dievo Motina ir Kristumi trokštame 

taikos šeimoje ir pasaulyje, kad ši taika pasiektų žmonių širdis.  

 

Neseniai išleistame apaštališkajame paraginime „Amoris Laetitia“ popiežius Pranciškus išsako tą pačią mintį 

kalbėdamas apie tai, kad Kristaus Meilės stebuklas, įgyvendinamas santuokos sakramente, skatina mus 

niekuomet nepasiduoti.  Jis teigia, kad šeima nėra tik abstraktus idealas, o „amatas“ (plg. AL 16), išreiškiamas 

per švelnumą (plg. AL 28). Tuomet „Dievo žodis yra ne abstrakčių tezių seka, bet kelionės palydovas krizę ar 

kokį nors skausmą išgyvenančioms šeimoms ir kreipia į kelio tikslą“ (AL 22).  

Emblemos simboliai yra:  

 Kristaus kryžius iš Šventosios Trejybės Bazilikos; 

 Fatimos Dievo Motina pasitinkanti su Nekaltąja Širdimi ir rožiniu rankose; 

 Balti balandžiai danguje nešantys Taiką; 

 Saulės stebuklas minimas Fatimos apsireiškimų istorijoje. 

 

Kristaus kryžius 

Kryžius yra neatsiejamas nuo Jėzaus Kristaus. Panašiai ir krikščioniška patirtis negalima be kryžiaus. Taigi, 

kodėl Jėzus buvo prikaltas prie kryžiaus? Nes Jis mirė dėl mūsų. Tačiau kryžius nėra paskutinis žodis. Visi 

žinome, kad Dievo paskutinis žodis susijęs su Kristumi yra Prisikėlimas, persmelkiantis visą Kristaus 

gyvenimą. Tai Gyvybės Žodis. Teologas Juan Ambrosio teigia, kad kryžius, ne kaip paskutinė stotis, bet kaip 

Dievo paskutinio žodžio pažadas, yra gyvenimo pilnatvės žodis skirtas būčiai ir žmonijos istorijai.  

 

Fatimos Dievo Motinos paveikslas 

Pirmojo apsireiškimo metu (1917 m. gegužės 13 d.) Dievo Motina paklausė mūsų „Ar norite paaukoti save 

Dievui?“ 

Šis Fatimos Dievo Motinos klausimas nuolat rezonuoja kiekviename mūsų. Tai kasdienis kvietimas į 

šventumą. Jame telpa visa gyvoji meilė su visomis pasekmėmis, o tai reiškia visišką atsidavimą Viešpačiui. 

Tai reiškia priimti Jėzaus planą Marijos atžvilgiu kaip gyvenimo modelį ir gaires. „Fatimos Dievo Motinos 

skulptūra garbinama mažoje Apreiškimų koplyčioje yra svarbiausias Fatimos simbolis <...> Krikščioniško 

garbinimo ir atsidavimo kontekste, paveikslai nėra tik dekoracijos <...> Kaip garbinimo simboliai, paveikslai 

įgyja didžiulę svarbą krikščioniškame kontekste“ (Tėvas C. Cabencinhas, Fatimos šventovės rektorius) 

 

 

 

 

 



Rožinis Dievo Motinos rankose  

Visų apsireiškimų metu Dievo Motina nuolat ragino kalbėti rožinio maldą. Fatimoje skelbtose žinutėse 

kasdienis rožinio kalbėjimas yra vienas iš svarbiausių elementų. Marija visuomet pasirodydavo su rožiniu 

rankose norėdama parodyti maldos grožį. Kartodami angelo Gabrieliaus kreipimąsi „Sveika Marija, malonės 

pilnoji“ mes, tikintys vyrai ir moterys, užbaigiame prašydami Mergelės Marijos užtarimo „Šventoji Marija, 

Dievo Motina, melsk už mus...“. 

Susitikimo emblemoje rožinis Marijos rankose pavaizduotas su visais „Tėve Mūsų“ karoliukais. Tai tobula 

malda... raginanti mus elgtis kaip pridera Dievo vaikams, kurie myli, prašo atleidimo ir suteikia jį, kad 

parodytų gailestingumą, taip kaip daro Jis.  

 

Brangakmenių karūna 

Karūna, kurią padovanojo Portugalijos moterys, buvo sukurta norint padėkoti už taiką Portugalijoje baisaus II 

pasaulinio karo Europoje metu. 1989 metais į karūną buvo įmontuotas istorinis meilės ženklas – kulka 

pakirtusi popiežių Joną Paulių II „atsitiktinio“ pasikėsinimo nužudyti metu 1981 m. gegužės 13 d. Šv. Petro 

aikštėje.  

 

Nekaltoji Marijos Širdis 

Tai besąlyginės meilės simbolis. Marijos Širdis atspindi kiekvieną mūsų, piligrimą vyrą ar moterį, einantį 

gyvenimo keliu vedančiu pas Dievą. Marijos Širdis primena mums visiems, kad įmanoma rasti Dievo 

gailestingosios meilės visai žmonijai atvaizdą Marijoje.  

Kiekvienas piligrimas DMK narys galės patirti tai kartu su Rožinio Dievo Motina sustojęs priešais jos Širdį, 

žvelgdamas į jos veidą šiame visuotinės meilės simbolyje.  

 

Balti balandžiai 

Nuo 1946 m. balandžio, Fatimos Dievo Motinos apsireiškimus visuomet lydėjo paslaptingas ir žavus reiškinys 

– balti balandžiai visuomet supdavo Dievo Motinos atvaizdą.  

Balandis taip pat yra taikos pranašas po Didžiojo Tvano sugrįžęs su alyvmedžio šakele snape. Tai taikos 

ženklas.  

 

Saulės stebuklas 

Šeštojo apsireiškimo metu 1917 m. spalio 13 d. (sesers Liucijos atsiminimai):  

(...) mes matėme spindinčią šviesą ir tuomet Dievo Motina pasirodė ąžuole.  

(...) daugiau neįžeidinėkite Mūsų Viešpaties, nes Jis jau labai įžeistas! 

Ji iškleidė rankas ir iš delnų sklido šviesa į saulę. Ji pakilo ir Jos šviesa atsispindėjo saulėje.  

„Šiame kontekste Fatima, jos šventovė ir vietovė kultūros prasme yra labai svarbios ir net pranašiškos. 

Piemenėlių matyti vaizdiniai leido jiems žvelgti toliau, nei mes paprastai matome, kadangi juos palietė 

neįprastos formos antgamtinis apsireiškimas“ (D. Manuel Clemente, Lisabonos patriarchas). 

 

Ir pagaliau žodžiai „Fatima 2018“ žymi susitikimo vietą ir laiką, o skaičius 8 nupieštas kaip sutuoktinių 

sąjungos simbolis – sutuoktuvių žiedai.  

„Tai kelias, kuriuo einame su „kitu asmeniu“, įpareigojantis kiekvieną porą gyventi išklausymo, dialogų ir 

atleidimo nuostatomis ir taip tapti Taikos ir Gailestingumo šaltiniu“. 

 

To ir Jose Moura Soares, Tarptautinės atsakingosios komandos (ERI) atsakingoji pora 
 

  
 

 

 


