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Simonos ir Vlado Bačiulių DMK           
Lietuvoje atsakingos poros laiškas 

Mielos Dievo Motinos Komandos, brangūs sutuoktiniai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo die-
ną su ilgesiu laukiant Šventųjų Kalėdų! Džiugu kreiptis į Jus, nors aplinka 
kuri mus šiuo metu supa ir kėsinasi „pavogti“ mūsų džiaugsmą. Pandemi-
jos ištiktas mūsų gyvenimas yra išbandomas, tačiau mūsų tikėjimas drąsi-
na mus neišsigąsti ir pasitikėti Gerojo Dievo globa!

„Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi“ 
(Ps. 23). Šie psalmės žodžiai ypač šiuo metu guodžia mus. Viešpats iš mei-
lės sukūręs žmogų ir toliau lydi mus šio gyvenimo keliais, jei tik leidžiamės 
jo vedami. Tačiau šie žodžiai labai tinka ir mūsų šeimoms. Tamsūs slėniai 
ir pavojai kurie mus neišvengiamai ištinka gali būti įveikti, nes šalia manęs 
yra žmogus kuris padovanojo man savo gyvenimą. Santuoka tai Viešpa-
ties troškimas dovanoti save – per sutuoktinį esantį šalia manęs. Jis apie 
tai svajojo sukurdamas vyrą ir moterį pagal savo paveikslą. Jis nori dova-
noti save žmogui, jo išsiilgusiam, jo ieškančiam, gyvenimo prasmės klau-
siančiam. Jėzus yra dovana pasauliui. Dėl to jis tapo vienas iš mūsų. Apie 
tai ir yra Kalėdos! Tai Dievo aistra žengti į žmonių tarpą, į laiko tėkmę ir pa-
sidalinti savo meile, Gerąja Naujiena, parodyti savęs dovanojimo pavyzdį.

Dievo Motinos Komandų judėjimas yra dovana ir mūsų šeimoms ir mūsų 
Tėvynei. Kiek daug turėjome progų tai patirti. Tai mūsų gyvenimų palai-
kymo komandos, tai mūsų „jungtinės pajėgos,“ o ir drąsiai galime tarti, 
tai neretai ir mūsų gelbėjimosi ratas. Meilei šeimoje palaikyti, tikėjimą sti-
printi, pagaliau mokintis vaikų auklėjimo meno Dievo Motinos komandų 
dėka jau daugelio mūsų yra išbandyta. Kaip gera, kad ir pandemijos iššū-
kis nesustabdė mūsų rinktis, dalintis ir net augti mūsų judėjime buriantis 
naujoms komandoms. Nuoširdžiai dėkoju, brangieji, už Jūsų entuziazmą 
„irtis į gilumą“ šioje maldos, bendrystės, įsiklausimo vieni į kitus ir tiesiog 
gyvenimo mokykloje. 

1. Eminencijos Kęstučio Kėvalo  
sveikinimas – motyvacija.1. 
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Ačiū, mūsų atsakingajai porai Severinai ir Mindaugui Šedžiams vedančius 
mūsų judėjimą ir per audringus šio laiko vandenis. Ačiū, komandų ryšio 
poroms ir palydinčioms poroms, ačiū broliams kunigams dalyvaujantiems 
šio judėjimo nuotykyje! O ypač dėkojame Mergelei Marijai mūsų visų už-
tarėjai, kuri lydi mūsų šeimas ir mūsų komandas į Viešpaties meilės glėbį!

Gerasis Viešpats testiprina mus visus Šv. Kalėdų džiaugsmu, kurio aidą 
girdime dangaus kareivijų giesmėje: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje 
ramybė jo mylimiems žmonėms“ (Lk 2, 14).

Maldos bendrystėje 
+Kęstutis Kėvalas.

2020 m. gruodžio 8 d.

Eminencijos Kęstučio Kėvalo sveikinimas

Maldoje, 
Simona ir Vladas Bačiuliai

DMK Lietuvos atsakingoji pora
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Mielos judėjimo poros ir kunigai,

Esame Severina ir Mindaugas Šedžiai. Šiemet buvome pakviesti patarnauti 
Jums ir Dievo motinos komandų judėjimui, kaip atsakinga pora Lietuvoje, 
ateinančius trejus metus. Esame labai dėkingi Simonai ir Vladui Bačiuliams 
bei Vaidilei ir Dainiui Šumskams, kurie prieš mus buvo priėmę šią tarnystę 
ir Dievo rankomis stiprino mūsų judėjimo „kelionę“ po Lietuvos miestus ir 
miestelius. Šios dvi nuostabios poros yra mums pavyzdys, kaip su didžiu 
nuolankumu, kantrybe ir švelnumu, kupinomis meilės akimis žvelgti į kie-
kvieną porą. Stengiamės kiekvieną dieną palydėti šias sutuoktinių poras 
savo maldose, prašydami Viešpaties jų šeimas apdovanoti jiems reikalin-
gomis malonėmis. Tegu Dievas laimina visus Jūsų tolimesnius darbus, kad 
per Juos būtų pašlovintas Jo vardas. Dėkojame !
Su Dievo motinos komandų judėjimu keliaujame 5 metus. Susituokę esam 
7-erius metus. Mus abu Viešpats apdovanojo nuostabia dukryte - Dorotė-
ja, ateinančiais metais ji švęs šeštąjį gimtadienį.
Nors judėjime esame dar pakankamai „žali“, tačiau per šiuos penkerius 
metus buvimas komandose ir judėjime, Šventosios Dvasios galia, perkeitė 
visą mūsų santuokos supratimą ir leido mums patirti kitokią bendrystę nei 
buvome patyrę iki tol. Prieš porą metų galimybė sudalyvauti pasauliniame 

Simonos ir Vlado Bačiulių DMK           
Lietuvoje atsakingos poros laiškas 1. Naujos Dievo motinos komandų 
judėjimo atsakingos poros  
prisistatymas2. 
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DMK kongrese Fatimoje, dar labiau sustiprino visus šiuos jausmus. Tuo 
pačiu Dieviškoje šviesoje išvydome viso šio judėjimo didybę, grožį ir neiš-
semiamus lobius. Esame įsitikinę, jog visa mūsų kaip sutuoktinių kelionė, 
be Viešpaties rankos įsikišimo buvo ir būtų stipriai kitokia. Todėl suprasda-
mi savo silpnumą ir buvimą „nereikalingais tarnais“ priimame šį Viešpaties 
nuotykį kaip dar vieną jo nuostabų planą. Nuoširdžiai prašome palaikyti 
mus maldose. Tegu Viešpats laimina jūsų šeimas, vaikus, komandas, kuni-
gus ir ganytojus. Mes taip pat nešiosimės širdyse ir maldose Jūsų rūpes-
čius, skausmus, nerimą ir džiaugsmus.

Maldos vienybėje su kiekvienu iš Jūsų
Severina ir Mindaugas

Nauja Lietuvos DMK judėjimo atsakinga pora

Naujos Dievo motinos komandų judėjimo  
atsakingos poros prisistatymas

„Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duos daug vaisių;  
nuo manęs atsiskyrę, Jūs negalite nieko nuveikti.“

Jn 15, 5
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Priėmę šią mums Viešpaties siųstą tarnystę, o kartu ir malonę, supranta-
me, jog vieni šioje kelionėje nesugebėsime jums ir visam Dievo motinos 
komandų judėjimui tinkamai pasitarnauti. Kaip kalba Šventojo Rašto eilu-
tės - „Jei vienas kristų, kitas jį pakeltų. Bet vargas vienam, jei jis krinta, nes 
nėra kam padėti.“ (Mok 4, 10). Tad pirmas darbas, kurio ėmėmės prašydami 
Šventosios Dvasios pagalbos ir vedimo, buvo naujo sektoriaus subūrimas. 
Pasitikėdami Viešpaties vedimu džiaugiamės, jog mus pavyko pakvies-
ti nuostabius žmones prisijungti prie mūsų sektoriaus komandos. Esame 
įsitikinę, jog visi šie be galo užimti, tačiau tuo pačiu mokantys dovanoti 
save žmonės, sugebės tinkamai vesti ir pasitarnauti Jums, o kartu ir visam 
DMK judėjimui. Labai norėtume, jog mūsų judėjimas būtų gausesnis ne tik 
naujomis komandomis, bet ir dvasiniais palydėtojais. Norėtume, jog ne tik 
sutuoktinių poros būtų užlietos šio judėjimo malone, bet ir mūsų brangieji 
kunigai pajaustų visas judėjimo teikiamas malones.

Simonos ir Vlado Bačiulių DMK           
Lietuvoje atsakingos poros laiškas 1. Naujas DMK sektorius

                         >>>

3. 

Esame dėkingi, jog mūsų judėjimo 
dvasinis vadovas Kauno arkivysku-
pas metropolitas Kęstutis Kėvalas, 
būdamas labai užimtas ir įsipareigo-
jęs daugelyje dalykų, vis tiek atran-
da laiko dalyvauti tiek mūsų judėjimo 
renginiuose, tiek sektoriaus susitiki-
muose. Viešpaties šviesoje, savo tai-
kliomis įžvalgomis, dvasine stiprybe, 
nuolankumu bei tikėjimo gilumu, jis 
mus skatina nebijoti, išdrįsti ir išban-
dyti naujus dvasinius potyrius, kurie 
veda link šventumo.
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Palydinčiųjų porų „angelai sargai“ – taip galėtume pavadinti Vaidilę ir Dai-
nių Šumskus. Ši nuostabi pora, anksčiau tarnavusi kaip DMK judėjimo at-
sakingoji pora, niekada neatsisako pasidalinti savo patirtimi. Tai nuošir-
dūs, atviros širdies, visada pasiruošę padėti sutuoktiniai. Visos palydinčios 
poros drąsiai gali kreiptis jiems rūpimais ir kylančiais klausimais. Jie visada 
kantriai išklausys, patars, supras ir niekada neteis. Labai džiaugiamės, jog 
jie ir toliau priėmė tarnystę vesti visas naujas ir “senas” palydinčias poras. 
Džiaugiamės, jog jie visos palydinčios poros turės tokį tvirtą „užnugarį“, 
palaikymą ir vedimą.

Naujas DMK sektorius

Claire ir Rimvydas Bač-
kiai – tai mūsų DMK ju-
dėjimo Lietuvoje “krikš-
tatėviai”. Tai jie prieš 
dvidešimt metų atkeliau-
dami į Lietuvą su savimi 
į „rankinį bagažą“ įsidė-
jo ir DMK judėjimo idė-
ją. Visus tuos metus jie 
palaikė glaudžius ryšius 
su tarptautine judėjimo 
komanda. Jų dėka mes 
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visada jausdavome judėjimo pulsą. Todėl labai džiaugiamės, jog ir dabar 
jie sutiko priimti „ambasadorių“ tarnystę. Claire ir Rimvydas Bačkiai savo 
įžvalgomis, niekada neleidžia mums užmigti, įnešdami prancūziško šarmo 
bando pažadinti iš lietuviško mentaliteto sapno. Tai žmonės padedantys į 
pasaulį pasižiūrėti kitu kampu, ypatingai tais momentais, kai esi užstrigęs.

Dar viena sektoriaus pora, kuri mums pasakė TAIP – Živilė ir Mindaugas 
Adviloniai. Šie nuoširdūs ir giliai tikintys žmonės, yra mums kaip pavyzdys. 
Malda jiems, kaip „duona kasdieninė“. Ši pora, savo atvira širdimi visada 
ras tinkamą žodį, kuris palies iki sielos gelmių. Esame dėkingi jog ir mes 
esant sunkioms akimirkoms juose galime atrasti stiprybės, palaikymo ir 
pagalbos.
Matyt, todėl jie įsipareigojo visa mūsų DMK judėjimą Lietuvoje ir visame 
pasaulyje palydėti maldoje. Mielieji, galite kreiptis į šią dvasios palytėtą 
porą, rašydami jiems laišką, prašydami maldos už savo komandos narius 
ar artimuosius.

Naujas DMK sektoriusNaujas DMK sektorius
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Naująją sektoriaus komandą papildė dvi naujos sutuoktinių poros: Monika 
ir Vytautas Staliūnai bei Laima ir Marius Žemaičiai. Su nekantrumu norime 
supažindinti su dar vienu sektoriaus komandos nariu – kunigu Liutauru 
Vilėniškiu. Kviečiame juos trumpai save prisistatyti:

„Atsiliepėme į naujosios DMK  atsakingosios poros Severinos ir Mindaugo 
kvietimą prisijungti prie DMK Lietuvos sektoriaus komandos. Prisiimame 
tarnystę padėti organizuoti Lietuvos DMK  metinius renginius, skatinan-
čius komandų bendrystę ir tikėjimo kelionę.  
Pažvelgę į savo gyvenimą dabar jau matome, kad Dievas labai švelniai, 
tačiau labai kryptingai vedė mus į Jo pažinimą. Prieš 23 metus Vilniaus 
Šv. Kryžiaus  Atradimo bažnyčioje priėmėme Santuokos sakramentą, au-
giname du sūnus. Prieš 11 metų persikraustėme iš Vilniaus į Sudervę, kur 
prisijungėme prie bendruomenės ir prieš 6 metus įsijungėme į DMK judė-
jimą, tapome Vilniaus 5 (dar mus vadina Sudervės komanda) komandos 
dalimi.   Komandoje mokomės eiti drauge tikėjimo keliu, todėl per šiuos 
metus labai keitėsi mūsų šeimos ir poros santykiai, gyvenimo   įpročiai, 
patyrėme daug malonių ir dovanų, ryžomės savo talentais dalintis su 
DMK nariais.“

Linkėdami palaiminto laiko,
Monika ir Vytautas Staliūnai

Naujas DMK sektorius
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„Į DMK judėjimą prisijungėme prieš porą metų kartu su tuo metu star-
tavusia Vilniaus 7-ąja komanda. Nuo šių metų dar būsime ir sektoriaus 
pora, atsakinga už DMK internetinį puslapį ir „Facebook“ paskyrą. Rude-
nį atšventėme 16 m. santuokos sukaktį. Auginame keturis vaikus. Marius 
yra Informacinių technologijų specialistas, programuotojas, laisvalaikiu 
užsiima menais, domisi grafika, istorija, mokslu, prižiūri ir kuria svetaines. 
Laima yra mokytoja, domisi ugdymu, švietimu, yra Šeimų universiteto mo-
deratorė, laisvalaikiu užsiima kūryba, patinka žygiai gamtoje.“

Laima ir Marius Žemaičiai

„Esu kun. Liutauras. Į Lietuvos 
DMK sektorių buvau Severinos 
ir Mindaugo pakviestas. Priė-
miau šį iššūkį šiek tiek nedrą-
siai, bet tikiu, kad neveltui esu 
sektoriaus komandoje. Svar- 
bu, kad  atlikčiau tai kam esu 
čia pakviestas. Kaip kunigas 
priklausau 3 Kauno DMK ko-
mandai.“

Naujas DMK sektorius
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„Sveiki, seniai norėjom padėkoti Severinai ir Mindaugui už galimybę kaip 
DMK bendruomenei dalyvauti PLK. Pranešimai visi savotiškai įkvėpė, pa-
dėjo arba patvirtino atsakymus į kai kuriuos klausimus. Gera matyti žmo-
gaus bendradarbiavimą su Dievo malone. Mane paskatino įgyvendinti vie-
ną troškimą,kitus dar svarstau. Dėkoju gerajam Dievui už visa. Tai Jis moko 
priimti dabartinio laiko iššūkius ir JIS visuomet yra su mumis,leiskime apsi-
reikšti JO malonei.“

Vanda Petrauskienė

„Būti lydere nėra nei mano prigimtinis būdas, nei didelis noras. Tačiau nie-
ko negalvojus užsiregistravau į pasaulinę lyderystės konferenciją (gal dau-
giau tai dariau dėl vyro, manydama, kad jam ta medžiaga labai tiks). Bet 
ši konferencija man pačiai buvo kaip mažos rekolekcijos, priversiančios 
daug ką pergalvoti. Labai nustebino, kad dauguma pranešimus pristatan-
čių lyderių savo gyvenimą stato ant labai kieto pagrindo – Dievo. Juk ly-
derystė šiame pasaulyje daugiau remiasi ieškojimu sau naudos ir pelno. 
Taigi, dar kartą pasitvirtino koks gėris yra visoje savo veikloje turėti Dievą 
kaip viso ko pagrindą. Vis kaskart sugrįžtu prie šios minties ir ieškau kas-
dienybėje kur Dieve tu esi ir ko norėtum, kad aš daryčiau šiandien.
Mane taip pat labai įkvėpė vieno pastoriaus mintis, kad „neužsimovę kito 
batų“ mes pasiliekame savo siaurame suvokime ir negalime praplėsti savo 
širdies. Kito pasakymai gali labai žeisti ir naturali reakcija – gintis, bet su-
prast kitą žmogų yra žingsnis toliau. Ir paskutinė mintis, kurią nešiojuosi, 
yra savo silpnumo prisiėmimas. Dievo angelas išnarino Jokūbui šlaunikau-
lį, kad primintų kovą su Juo. Tai pradrąsinimas nebėgti nuo savo silpnumo, 
bet jame pamatyti Dievo galybės apraiškas savo ir kitų gyvenimuose.“

Genutė Liobikienė

Simonos ir Vlado Bačiulių DMK           
Lietuvoje atsakingos poros laiškas 1. Pasaulinės lydersytės konferencijos 
dalyvių liudijimai4. 
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Simonos ir Vlado Bačiulių DMK           
Lietuvoje atsakingos poros laiškas 1. Tarptautinės DMK judėjimo  
atsakingosios poros laiškas 5. 

Buvome numatę susitikimą, susirinkimą; tokia sesija rengiama kasmet, o 
dabar esame sutrikę; kasmet viskas pavykdavo puikiai, dalyviai būdavo 
patenkinti... ir štai, prasidėjo pandemija ir teko viską atšaukti. Kiekvienas iš 
mūsų galėtų pateikti daugybę panašių pavyzdžių.
Atšaukę jaučiame nusivylimą, liūdesį, kartais gal prarandame drąsą. Mes 
to nenusipelnėme. Ar Dievas mus apleido? Prisiminkime Jėzų, verkiantį 
dėl Lozoriaus mirties. Išmėginamas mūsų tikėjimas.
Manėme, kad Dievas su mumis visose mūsų veiklose, ir staiga Jis tarsi pra-
nyko. Žinoma, kad Dievas tikrai buvo su mumis prieš pandemiją. Bet Jis ir 
per krizę toliau su mumis. Priimkime šiuos netikėtus įvykius kaip raginimą 
įžvelgti Dievo buvimą mūsų gyvenime ten, kur kartais jo nelaukiame. Be 
to, žodis „krizė“ nurodo ne tik nutrūkimą, netikėtą nutikimą, bet taip pat 
reiškia ir ištyrimą.

Krizės metas

„Priimti krizę – išmėginimų kupinas ir reiklus kelias. Žodyne krizė 
apibrėžiama kaip skausminga fizinė arba moralinė būsena, sun-
kus metas, įtempta situacija. Žodžio „krizė“ etimologija (iš graikų k. 
krisis: svarbus sprendimas, pasirinkimas) nukreipia prie svarbaus 
laiko, kur „reikia nuspręsti“. Antikiniame mąstyme tokia sąvoka yra 
labiau teigiama ir neapima modernios nutrūkimo ar liguisto rūpes-
čio reikšmės. Bet kokia krizė jau savaime yra pasirinkimas: išeiti 
iš krizės ir ją įveikti ar joje įklimpti. Tą pačią idėją sutinkame kinų 
kalbos „krizės“ atitikmenyje: čia sujungiami du žodžiai – „pavojus“ 
ir „galimybė“.

Tėvas Louis de Raynal,  
Prancūzijos-Liuksemburgo-Šveicarijos  

super-regiono dvasios tėvas.
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Tad reikia skirti pakankamai laiko ištyrimui.
Visi mes anksčiau ar vėliau patiriame krizių. Ir pats Jėzus jų neišvengė.

„Išmėginimai, nusėję mūsų kelią einant paskui Kristų, skamba tarsi 
kvietimas į naują gyvenimo etapą, tai „antrasis pašaukimas“, „me-
tas, kai būtinas pasikeitimas“,  - taip sako popiežius Pranciškus. Ir 
Jėzus patyrė krizę – Kančios, kai mokiniai Jį apleido ir išdavė. Ką 
daro Kristus, susidūręs su krize? Jėzus galėjo atsitraukti, pabėgti. 
Jis galėjo atstumti mokinius, nenorėdamas su jais turėti nieko ben-
dra. Bet ne. Jis viską priėmė pasitikėdamas ir pasiaukojo.

Į įžeidimą Jis atsako visiškai dovanodamas save.“

Tėvas Louis de Raynal,  
Prancūzijos-Liuksemburgo-Šveicarijos  

super-regiono dvasios tėvas.

Tarptautinės DMK judėjimo  
atsakingosios poros laiškas
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O dabar atsiverskime Bibliją, Apaštalų darbuose paskaitykime, kaip Die-
vas per šv. Pauliaus atsivertimą kreipėsi į Ananiją (Apd 9, 10–18):

„Damaske gyveno mokinys, vardu Ananijas. Jam apsireiškęs Vieš-
pats prabilo: „Ananijau!“ Šis atsakė: „Štai aš, Viešpatie.“ Viešpats 
tęsė: „Nueik į gatvę, vadinamą Tiesiąja, ir Judo namuose teirau-
kis tarsiečio, vardu Saulius. Štai jisai meldžiasi ir regėjime pama-
tė vyrą, vardu Ananijas, ateinantį ir uždedantį ant jo rankas, kad 
praregėtų.“ Ananijas atsakė: „Viešpatie, iš daugelio esu girdėjęs 
apie tą žmogų, kiek pikta jis yra padaręs tavo šventiesiems Je-
ruzalėje.  Ir čia jis turi aukštųjų kunigų įgaliojimus suiminėti visus, 
kurie šaukiasi tavojo vardo.“  Viešpats jam tarė: „Eik, nes jis yra 
mano rinktinis įrankis, kuris neš mano vardą tautoms, karaliams ir 
Izraelio vaikams. Aš jam parodysiu, kiek daug jam teks iškentėti 
dėl mano vardo.“ Taigi Ananijas nuėjo į tuos namus, uždėjo ant 
Sauliaus rankas ir tarė: „Broli Sauliau! Viešpats Jėzus, kuris tau ap-
sireiškė kelyje, atsiuntė mane, kad tu vėl regėtum ir taptum pilnas 
Šventosios Dvasios.“ Ir bematant jam nuo akių lyg žvynai nukrito. 
Jis atgavo regėjimą ir priėmė krikštą.“

Tarptautinės DMK judėjimo  
atsakingosios poros laiškas

Ananijas buvo krikščionis, kuris kaip galėdamas stengėsi gyventi pagal 
savo tikėjimą. Vyksta persekiojimai, dera elgtis apdairiai; greičiau bus 
linkstama neprovokuoti, melstis, kaip galima geriau daryti tai, kas daroma 
įprastai, nesistengti atkreipti dėmesio. Ir štai įvyksta nesuvokiamas daly-
kas: Dievas atsiunčia pas jį Saulių, nuo kurio reikėtų bėgti. Ananijas patiria 
krizę, sudėtingą metą, įtemptą situaciją: ar paklusti Viešpaties raginimui ir 
eiti pas Saulių, ar pasitikėti tuo, ką jis apie Saulių žino, tai yra, kad šis per-
sekioja krikščionis ir dėl to pas jį neiti? Jam tenka rinktis.
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Tarptautinės DMK judėjimo  
atsakingosios poros laiškas

Galiausiai per maldą, klausymąsi, pokalbį su Viešpačiu Ananijui pavyko 
suprasti Dievo kvietimą ir į jį atsiliepti.

Kad suprastume, kaip Dievas yra su mumis per šį krizės laikotarpį ir geriau 
suprastume, kam Jis mus kviečia, labiau nei bet kada būtina įgyvendinti 
sąlygas, minėtas kalbant apie gerą vedimą:

• Atsigręžti į Dievą, melstis

Tik Jis vienas gali sutvirtinti išmėginamą mūsų tikėjimą

• Sudaryti komandą

Ar poroje, suvienytoje Santuokos sakramentu, ar komandoje – tik Bažny-
čioje mes klausomės Dievo ir galime priimti Jo Žodį.

• Klausytis

Poros ir komandos, kurios mums patikėtos, patiria dar nematytas situaci-
jas, kartais jos sunkios; būtina jas išklausyti, priimti, suprasti, kuo jos gyve-
na, nes būtent čia yra Dievas, čia Jis pasirodo.

Krizė yra kvietimas paleisti vairą ir tuščias rankas ištiesti Dievo švelnumui. 
Įžvelgti, kad mums atsiveria nauji horizontai. Tai kvietimas būti kūrybin-
giems, išradingiems.

Kokias pr iemones i r  į rankius pasi telkt i?
Pirmiausia priminsime, kad Siekiai ir toliau yra visiškai tinkami. Krizė ne-
kliudo porai melstis, prisėsti dviese ir peržvelgti, kas dedasi gyvenime. 
Taip pat galėjome patirti, kad Dievo žodžio klausymasis ir vidinė malda 
pritaikyti būtent krizės situacijai. Per pandemiją, kai negalime dalyvauti 
Mišiose, kasdienis Dievo Žodžio klausymasis tapo dar svarbesnis ir tikrai 
būtinesnis maistas.
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Tarptautinės DMK judėjimo  
atsakingosios poros laiškas

Nauja padėtis ragina mus taip pat pasirinkti naują Gyvenimo taisyklę. Ir 
kasmetinės rekolekcijos ypač tinka peržvelgti, ką patyrėme, ir ištirti, kaip 
Dievas buvo ir toliau yra su mumis.

Galime taip pat pabrėžti, kaip svarbu yra bendrasis pasidalijimas per ko-
mandos susitikimą. Daug komandų per krizę susitinka nuotoliniu būdu, 
pirmiausiai pasidalija, kuo gyvena ar kas sukrėtė, tada pereina prie kitų su-
sitikimo dalių. Temos studijos ar pasidalijimas dėl jos dažnai nueina į antrą 
planą ar net iš viso iki jų neprieinama, nes svarbiau komandoje pasidalinti 
tuo, kas mums nutiko ir pasipasakoti. Prieš ko nors drauge imantis pridera 
vieniems kitus išklausyti ir pasirūpinti.
Džiaugiamės, kad galime pasinaudoti Dievo Motinos komandų charizma 
ir patirtimi: ar laikantis siekių, ar nusprendus pirma pasidalinti poroje ir tik 
tada komandoje, ar keičiant komandos susitikimo struktūrą. Pagrindiniai 
vedimo principai, svarbiausi metodai išlieka tokie patys ir per krizę, bet 
galime pritaikyti tam tikras naujas formas ar įrankius.

Krizė mums įveda naujus suvaržymus ir negalime daryti to, ką buvome 
numatę, ką buvome įpratę rengti. Turime surasti kitų būdų, kitų formų da-
lintis, susitikti. Nėra universalaus sprendimo visiems atvejams; reikia pasi-
telkti kūrybingumą,  iniciatyvumą. Galime tiesiog paminėti kelis veiksmus, 
kurių buvo imtasi vienur ar kitur ir kurie galėtų mus įkvėpti. Būtent tokioje 
dvasioje buvo sumanytas Tarptautinės atsakingosios komandos laiškas, 
skirtas super-regionams ir regionams (#loinmaisproches), kad būtų dalija-
masi įvairiomis iniciatyvomis.

Pasiūlymai, kad per Pareigą prisėsti būtų peržvelgiamas karantinas, 
buvo pateikti daugumoje super-regionų.
Kai buvo uždarytos bažnyčios, Mišios internetu buvo laikomos Tarp-
tautinės vadovaujančios poros iniciatyva, taip pat tam tikrose super-
regionų zonose.
Kunigai dvasios patarėjai per karantiną siūlė išklausyti ar palydėti te-
lefonu, kad būtų pasiruošta atleidimo keliui.

●

●

●
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Buvo rengiamos nuotolinės rekolekcijos internetu, jose buvo gausiai 
dalyvaujama.
Užtarėjai buvo prašomi visus rūpesčius nešti maldoje, buvo rengia-
mos įvairios iniciatyvos (maldos naktys), kad prie užtarimo maldos pri-
sijungtų ne vien užtarėjai.
Buvo paskleisti pasiūlymai, kaip namuose minėti Didžiąją savaitę.

 -   meldėmės,
 -   sudarėme komandą,
 -   klausėmės.

Tarptautinės DMK judėjimo  
atsakingosios poros laiškas

●

●

●

Neįmanoma sudaryti išsamaus sąrašo viskam, ką galima padaryti, bet esa-
me tikri, kad visa tai buvo įgyvendinta daugybėje regionų ir super-regionų 
tik todėl, kad

Thérèse ir Antoine Leclerc

Centrinės Europos ryšio pora

www.equipes-notre-dame.lt/wp-content/
uploads/2020/12/Issukis-krizes-metu.pdf

Norint iems paskai tyt i  v isą la išką:

                         >>>

http://www.equipes-notre-dame.lt/wp-content/uploads/2020/12/Issukis-krizes-metu.pdf
http://www.equipes-notre-dame.lt/wp-content/uploads/2020/12/Issukis-krizes-metu.pdf
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Simonos ir Vlado Bačiulių DMK           
Lietuvoje atsakingos poros laiškas 1. 6. DMK judėjimo porų iš Italijos ir 
Indijos liudijimai kaip jiems sekasi 
pandemijos metu

Liudijimas iš Italijos

Mes, Clelia ir Gianni, turėjome galimybę dalyvauti Komandos susitikime ir 
priėmėme tai kaip didelę dovaną. Tuo tarpu Italijoje kai kurie Komandų įsi-
pareigojimai buvo stabdomi dėl plintančios pandemijos (COVID-19), ypač 
šalies šiaurėje.  
Iš pradžių mes dorai nesupratome situacijos rimtumo ir kaip ją reikės išgy-
venti. 
Diena iš dienos gaudavom naujų žinių, tačiau svarbiausios jų buvo vyriau-
sybės priimami sprendimai ir įgyvendinami nutarimai. Mūsų sielos prisipil-
dė abejonių, nes jautėm netikrumą ir bejėgiškumą šio įvykio akivaizdoje, 
dar negebėdami suprasti, kaip visa tai rimta. 
Supratome, kad turime sustoti, apmąstyti ir melstis. Tuo pačiu metu mes 
turėjome sugalvoti, kaip tęsti savo veiklą ir įsiklausyti į įvairias savo Ko-
mandos narių situacijas ir naujas patirtis. 
Pirmiausia mes paklausėme savęs, kaip galėtume būti arčiau jų, nesukel-
dami papildomos baimės ar nerimo, bet nešdami paguodą ir meilę. Taigi, 
mes išmintingai laikėmės valstybinių apribojimų, primindami Judėjimo na-
riams, kad pirmiausia esame piliečiai, atsakingi vieni už kitus. 
Mūsų pirma nuostata buvo (ir vis dar išlieka) – neprarasti vilties ir rūpintis 
vieni kitais. Prašėme Šv. Dvasios malonės prieš imdamiesi veiksmų ir da-
rydami pasirinkimus, kad ir toliau galėtume ieškoti Dievo savo gyvenime. 
Mes organizavome du renginius, kuriuos buvome anksčiau suplanavę – 
susitikimus su kunigu ir teologu. Vėliau siūlėme atrasti galimybę prisėdi-
mui, Eucharistijai ir maldai, pateikėme idėjų atskiroms Komandoms. Žino-
ma, visa tai vyko nuotoliniu būdu: tiesiogiai per Facebook transliaciją ar 
naudojant anksčiau padarytus įrašus.
Prieš renginį mes aiškiai suvokėme, kad būtina tęsti Komandos narių dva-
sinę kelionę, ir prisiminėme, kad „kiekvienais metais, tuo pačiu laikotarpiu, 
Italijos Bažnyčia organizuoja nenutrūkstamą 24 valandų Švenčiausiojo 
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DMK judėjimo porų iš Italijos ir Indijos liudijimai 
kaip jiems sekasi pandemijos metu

Sakramento adoraciją”. Todėl mūsų dvasinis patarėjas Tėvas Martino pa-
siūlė maldos budėjimą, primindamas mums, kad vienas iš pokyčių, įvykęs 
ankstyvojoje Bažnyčioje, buvo pakitusi  garbinimo vieta: ji buvo perkelta iš 
šventyklos į namus.  
Tokiu būdu gimė maldos iniciatyva, prie kurios kvietėme prisijungti kiek-
vieno mėnesio 15 ir 30 dieną, ir kuri tęsiasi iki šios dienos. Malda prasi-
deda 7 val. ryto ir baigiasi kitos dienos 7 val. ryto. Tėvas Martino parengia  
Šv. Rašto ištrauką, siūlymus maldai ir mąstymus, kuriuos poros gali naudoti 
budėdamos. Šeima tampa “maža bažnyčia”. 
Šis apribojimų laikas sukėlė troškimą dažniau melstis kartu ir “matyti vie-
nas kitą”, ypatingai siekiant užtikrinti, kad dvasiniai patarėjai neliktų vieni.  
Visi labai stipriai išgyvename troškimą vėl susitikti. 
Šis laikas – tokia nauja, netikrumo pilna ir tokia neįprasta patirtis. Esame 
priversti apmąstyti, ištirti savo gyvenimo būdą ir kaip mes galėtume būti 
atvira Bažnyčia, vis labiau ištikima Evangelijos mokymui.

Liudijimas iš Indijos

Pandemija palietė Indiją. Meldžiamės ir tikimės, kad šie neramūs laikai 
greitai baigsis. 
Dievo Motinos komandoms per susitikimus buvo pasiūlyta naudoti Zoom 
ir Google Duo programas. Šis būdas  jaunimui yra įprastas. Tačiau susidu-
riame su situacija, kad vyresni komandų nariai ne visuomet nutuokia apie 
kompiuterius ir jiems sudėtinga dalyvauti tokiuose susitikimuose. Todėl 
jiems patariama dažniau susiskambinti su savo komandos nariais ir vieny-
tis maldoje.  
Vienas karantino pliusas – mes visi galime daugiau laiko praleisti su su-
tuoktiniu ir vaikais ir stengiamės tuo pasinaudoti.  
Vienykimės maldoje ir meilėje. 
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Atsako DMK dvasiniai palydėtojai
NAUJA SKILTIS!

Klausimas: Kai kurie komandos nariai skeptiškai žiūri į tokius 
dažnus prašymus melstis už žmones su peršalimo simptomais. Ar 
esate su tuo susidūrę? Jei siųstume  prašymus kartą per mėnesį, 
daugumai ta malda jau neaktuali būtų?

   Atsakymas: 
Prašymas „pasimelsk už mane“, turbūt kiekviena, girdėtas. Kai kuriose ti-
kinčiųjų grupėse, jis toks dažnas, kad kartais nieko nebereiškia ir tampa 
panašus į mandagų, bet nieko nereiškiantį klausimą „Kaip gyveni?“.
Ką reiškia pasimelsti už kažką ir kokia to prasmė?
Kad atsakytume į šį klausimą, pirmiausiai pažvelkime, kas yra malda. Kata-
likų Bažnyčios Katekizmas ją pavadina jungtimi su Dievu. (Verta perskaityti 
visą skyrių apie maldą).
Kai sakau „pasimelsiu už tave“, tai turiu omeny: kai būsiu su Dievu, kai 
kalbėsiu su Juo pasikalbėsiu ir apie tave. Kažkam reikia pagalbos, o kaž-
kas gali ją suteikti. Tada einam pas tą, kuris gali padėti ir kalbam apie tą, 
kuriam reikia pagalbos.
Dievas, aišku, nėra tas, kuris ko nors nežinotų ir Jį reiktų informuoti, ypač 
apie varhstančius, kenčiansius. Jis šimteriopai geriau žino tą situaciją ir tą 
žmogų, už kurį mes meldžiamės.

Džiaugiamės, jog jums karts nuo karto kyla klausimų. Labai norisi jais 
dalintis su visu judėjimu. Ypatingai tuomet, kai į juos gali atsiliepti mūsų 
brangieji dvasiniai palydėtojai. Kviečiame visus norinčius užduoti klau-
simą ar pastebėjimą rašyti: info@equipes-notre-dame.lt

mailto:info%40equipes-notre-dame.lt?subject=
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Atsako DMK dvasiniai palydėtojai

Maldoj mes nepasakysim Dievui to, ko Jis nežinotų ir Jo niekuo nenuste-
binsim.
Nors ne, Dievą galima nustebinti. Ir Jis buvo nustebintas, kaip sakė: Na 
tokio tikėjimo tai dar nemačiau visam Izraely! Ne tiksliai taip, bet panašiai.
Kas tada jį nustebino? Karininkas, šimtininkas, kuris pasitikėdamas ir taip 
nuolankiai meldėsi už kitą – prašė sveikatos ne sau, savo kenčiančiam 
tarnui. Ta atjauta turbūt ir buvo vienas labiausiai Jėzų stebinusių dalykų. 
Paskatintas atjautos ir pats Jėzus daro didžiąją dalį savo stebuklų.
Užtarimo malda mus moko atjautos ir pati išduoda, kad ją turime.
Atjauta – svarbus krikščionio bruožas. Lotyniškai compassio, angliškai 
compasssion reiškia tikėjimą drauge. 
Motina Teresė yra pasakiusi: Jei norime padėti vargšams, turime leisti, kad 
jų kančia mus paliestų.
Priešingybė atjautai – abejingumas: man tai nerūpi, tai ne mano bėdos.
Jėzų nustebinusioj maldoj, nebuvo daug žodžių. Bet ten buvo daug atjau-
tos, daug gailesčio kenčiančiam. Jau ne kaip tarnui, ne kaip svetimam, net 
kaip broliui.
Mes esam labai susiję. Kartais žmogus mums atrodo svetimas, gal net ne-
patinka. Bet mes labai susiję. Jo gyvenimas, rūpesčiai, vargai nėra mums 
svetimi.
Žmonės pasakoja tokią istoriją. Važiuoja vyras su žmona automobiliu. Ke-
lyje avarija. Sudaužytas motociklas, tyso motociklininko kūnas.
-Na va, vienas jau prisiskraidė, - karčiai tarsteli vyras. Grįžę namo,j ie suži-
no, kad ten „prisiskraidė“ gulėjo jų žentas.
Mes esame labai susiję. Gelbėdami kitą, darydami gera kitam, mes nejučia 
gelbstim save ir darom gera sau. Mes net neįtariam kaip artimiems vieni 
kitiems.
Turbūt dėl tų nematomų mūsų ryšių Dievas labiau mėgsta išklausyti tas 
maldas kur kažko prašom kitam.
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Pažiūrėkit kokią logišką išvadą galima padaryti. Jeigu žemiškas tėvas, 
būdamas artimas dviem savo vaikams, juos padaro artimus vienas kitam, 
juos padaro broliais, tai Dievas būdamas daug artimesnis kiekvienam už 
žemiškąjį tėvą, mus padaro daug artimesnius vienas kitam, negu žemiška 
šeima, gimties apsręsta brolystė ar seserystė.
Mes tikrai esame artimi. ir malda yra to artimumo išraiška. Einam kalbėti 
su Dievu, o užtardami kitus netiesiogiai pasakomo: ir jis yra mano brolis, ir 
jis ir ji.
Turbūt kyla ir labai praktinių klausimų: Kiek ir kaip melstis?
Diapazonas platus. Nuo pusės „Sveika Marija“ kaip sako kunigas Aldonas, 
iki maldos, sujungtos su pasninku, apsimarinimais, pasiaukojimais, įžadias 
ir t.t.
„Daug gali karšta teisiojo malda“.
Savo rankomis keičiame materialinę tikrovę, malda keičiam ir materialinę 
ir dvasinę tikrovę. Krikščionio gyvenime, kasdienybėje malda tiesiog turi 
būti, būti nuolatinė. Tada nesunku savo įprastinėse maldose pasakyti Die-
vui apie tuos žmones, kuriuos norime užtarti.
Galima įsipareigoti ir daugiau. Ir čia neišvesi taisyklės. Žmogus pats nu-
sprendžia, kiek ir už ką jis melsis.
Prie Dievo Karalystės atėjimo prisidėti esam kviečiami kiekvienas.
Jėzus sako:
„Kur du ar trys susitars žemėje melstis kokio nors dalyko, jiems mano Dan-
giškasis Tėvas jį suteiks.“
Pažadas vertas dėmėsio.

Kunigas Mindaugas Martinaitis

Atsako DMK dvasiniai palydėtojai


