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Hugo van der Goes, Piemenų pasveikinimas

„O Išmintie, išėjusi iš Aukščiausiojo lūpų, siekianti nuo vieno žemės krašto iki kito, veiksmingai visa
valdanti; ateik ir išmokyk mus eiti suvokimo keliu.“
Priegiesmis iš Advento liturgijos

prieš du tūkstančius metų Viešpats Dievas išliejo savo gailestingumą paprastoje
šeimoje. Tuomet tai atpažino atėję pagarbinti piemenys ir karaliai, šiandien Jis
kviečia tai atpažinti ir mus.
Linkime Jums iš Aukščiausiojo lūpų besiliejančios Išminties ir gailestingumo iš
užgimusio Jėzaus širdies!
Šiltų, džiugių ir viltingų šv. Kalėdų ir Naujųjų 2017 Metų!

NAUJIENOS IR SKELBIMAI

Prancūzijos – Liuksemburgo - Šveicarijos superregionas ir jo atsakingoji pora
Antoine ir Therese Leclerc 2017 m. Lietuvos sektoriui dovanoja:


rekolekcijų savaitgalį - mokymus vienai porai 2017 m. birželio 2-5 d.
Paryžiuje. Taigi prašome atsiliepti prancūziškai kalbančią ir norinčią vykti į
šį savaitgalį porą. Rašykite mums: info@equipes-notre-dame.lt



rekolekcijų savaitgalį – mokymus prancūziškai kalbančiam kunigui 2017
m. spalio 22-24 d. Paryžiuje. Norintį vykti į šį savaitgalį kunigą kviečiame
mums parašyti: info@equipes-notre-dame.lt

2017 m. gegužės 18 d. į Lietuvą atvyksta domininkonas tėvas Paul Dominique
Marcovits iš Prancūzijos. Tėvas Markovits ves rekolekcijų savaitgalį visoms
norinčioms Dievo Motinos komandų poroms 2017 m. gegužės 19-21 d.
Šiluvoje, Lietuvoje. Registracija vyks nuo kovo mėn.

Lenkijos superregionas ir jo atsakingoji pora Lucyna ir Krzysztof
Wysoccy kviečia atvykti į jų regiono kasmetinę nacionalinę dieną, kur bus
minima 15 metų, kaip END gyvuoja Lenkijoje. Renginys vyks 2017 m.
gegužės 27 d. Varšuvoje. Labai kviečiame ypač lenkiškai suprantančias
poras vykti kartu. Norintys rašykite mums: info@equipes-notre-dame.lt

Judėjimas kviečia kalėdiniu laikotarpiu
ypatingai melstis už Dievo Motinos
komandas ir taiką Sirijoje. Prieš karą
Sirijos regionas vienijo 60 komandų,
dabar jų yra 30.

Jaudinančią pabėgėlių poros iš Sirijos Nouha and
Georges SAID liudijimą (anglų kalba) galima paskaityti
štai čia:
http://www.equipes-notre-dame.com/sites/default/files/docks__temoignage_du_couple_syrien_eng.pdf

Prancūzijos – Liuksemburgo – Šveicarijos
superregionas lapkričio 19-20 d. surengė susitikimą
visoms šio regiono atsakingosioms poroms. Renginyje
dalyvavo 3000 dalyvių. Daugiau apie šį renginį galite
sužinoti čia:
http://www.equipes-notre-dame.com/en/life-of-themovement/news/national-gathering-of-fls-in-paris

Dominikonas tėvas Paul-Dominique Marcovits yra daugelio
rekolekcijų vedėjas ir televizijos programos "Viešpaties diena"
transliuojamų Mišių pamokslininkas. Taip pat yra nacionalinis Dievo
Motinos komandų dvasinis patarėjas Prancūzijoje. Tėvas Markovits
buvo atsakingas už visų dokumentų paruošimą kun. Henrio Kafarelio
beatifikacijos bylai, taigi yra tikras tėvo Kafarelio gyvenimo, darbų ir
minčių žinovas. Lietuviškai yra išverstos dvi jo knygos:
 Mažieji palaiminimai, Katalikų pasaulio leidiniai 2005
 Mokytojau, paaiškink mums! Mokinių klausimai Jėzui, Katalikų
pasaulio leidiniai 2008

Belaukdami šio nuostabaus svečio Lietuvoje gegužės mėn. siūlome paskaityti ištrauką iš
vienos jo knygos.
Mokiniai priėjo prie Jėzaus ir paklausė: „Dėl ko mes negalėjome jo išvaryti?“ Jis atsakė: „Dėl silpno tikėjimo. Iš
tiesų sakau jums: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: ‘Persikelk iš čia į
tenai’, ir jis persikeltų. Jums nebūtų nieko negalimo.“
Po Atsimainymo ant kalno Jėzus, lydimas Petro, Jokūbo ir Jono, suranda kitus mokinius, „užsiėmusius reikalu,
iš kurio jie neįstengia garbingai išsikrapštyti“, kaip švelniai ir su lengvu humoru sakė tėvas Lagranžas
(Lagrange), Jeruzalės Biblijos mokyklos įkūrėjas. Išties jiems nepavyko išgydyti „lunatiko“. Šio sergančio vaiko
tėvas skausmingai sakė Jėzui: „Aš atvedžiau jį pas tavo mokinius, bet jie neįstengė išgydyti“ (Mt 17, 16). Jėzus
apgailestauja ir leidžia išsiveržti pykčiui; Jis yra pasaulyje be tikėjimo: „O netikinti ir sugedusi gimine! Iki kol
man reikės su jumis būti?“ (Mt 17, 17) Jam atneša vaiką. „Jėzus sudraudė demoną, jisai išėjo, ir tą pačią
akimirką berniukas pasveiko“ (Mt 17, 18). Likę vieni, mokiniai truputį susigėdę klausinėja. Jėzus atsako
kviesdamas juos stipriai tikėti.

Šv. Morkaus pasakojimas apie lunatiko išgydymą yra puikus. Prie jo dar sugrįšime. Matas yra lakoniškesnis.
Šio atpasakojimo tikslas yra paryškinti mokinių laikyseną. Jie patyrė nesėkmę. Tačiau toji nesėkmė taps
naudinga dėl Mokytojo duotos pamokos. Aišku, stebuklas naudingas tėvui ir vaikui. Bet Jėzaus mokiniai iš to
irgi išpeša naudos. Jėzus juos išsirinko, kad jie, pamokyti savo nesėkmės, veiktų vedami didesnio tikėjimo.
Tikėjimas Kristumi leis „negalimus“ dalykus. Ko moko Viešpats?
Priešingai, nei daugelis mano, tikėjimas, kuris kilnoja kalnus, yra silpnas, varganas, mažytis... Jėzus aiškiai sako:
„Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį...“ Nekalbama apie imperatorišką religijos galiūnų tikėjimą!
Tokio nėra Evangelijoje, nes visi yra tikėjimo vargšai. Jėzus išsirenka mokinius, kurių širdys nerangios tikėti
(plg. Lk 24, 25) kaip anų iš Emauso, „netikinčius“ kaip Tomas (plg. Jn 20, 27). „Abejojančių“ dažniausiai
nestigdavo (plg. Mt 28, 17). Tačiau jie buvo prijunkę prie Jėzaus. Šis prijunkimas, pasitikėjimas Viešpačiu ir yra
anas „garstyčios grūdelis“, pasėtas jų širdyse. Paulius aptiks tą patį, kai apgailės savo neturtą. Jėzus tai patvirtins:
„Mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume“ (2 Kor 12, 9). Kaip tikėjimo „antžmogiai“ galėtų mums kalbėti
apie Dievą? Jų tikėjimas mums būtų nepasiekiamas. O mokinių nesėkmės mus moko.
Mes patys labiau perteikiame Dievo lobius kitiems tuomet, kai sutinkame su savo neturtu. Apgailestaujame, kad
neturime „tikėjimo, kuris kilnotų kalnus“, įsivaizduojame, kad turėtume būti religijos čempionai. Ne, pats mūsų
neturtas jau yra lobis, nes pasitikėjimas Dievu yra lobis. Sakydami Dievui „taip“ mažareikšmiuose dalykuose,
leidžiame Jam veikti mumyse. Jis nugali nepaisydamas mūsų silpnumų, pasipriešinimų, abejonių. Mažas kaip
garstyčios grūdelis tikėjimas yra jau tikra gyvenimo užuomazga; niekas jos nesustabdys.

„Įtikėjusioji“, Mergelė Marija tuo nesipuikavo prieš kitus, nes už tai, kas yra, buvo dėkinga vien Dievui, kuris
„pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę“ (Lk 1, 48). Ji paprasčiausiai pritarė Dievui, Jo meilės kupinai valiai dėl
pasaulio. Tačiau jos „taip“ nuveikė viską. Tikėjimas nėra mūsų pastangų rezultatas. Būdami vargšai atsiveriame
Dievui, o Jis viską padaro dėl mūsų. Tikėjimo esmė – sakyti „taip“!
Esame tai patyrę. Atsitinka, kad padedame vienam ar kitam žmogui, kuris palaipsniui suranda savo kelią. Mes
nustembame, kad tai įvyko per mus, kurie esame nusidėjėliai ir tokie vargani. Nuolankiai sakome, kad Viešpats
veikė per mus. Tikra tiesa. Tačiau taip pat galėtume nuoširdžiai iš savęs pasijuokti, pradžiugti dėl to mumyse
slypinčio tikėjimo trupinėlio, kuris pasirodo esąs toks galingas! Mums reikėtų daugiau įkarščio, užsidegimo, kad
augtų šis tikėjimas, brangus talismanas, nešantis gėrį kitiems.
Kas sudaro šio tokio mažyčio, bet tokio galingo tikėjimo esmę? Svarbu atverti savo duris Dievo gyvenimui.
Kalbama, kad leidus Dievui pereiti per mus, Jis taip susijungtų su kitais. Kai Viešpats įeina į buveinę to, kuris Jį
priima paprastai, Jis ten pasėja ramybę, gyvenimo džiaugsmą. Būtent iš čia išsiveržia žodžiai ar veiksmai, kurie
skleidžia gėrį, perkelia kalnus. Perkelia kalnus? Taip! Kalbama apie Achilo kulną arba „jautrią vietą“, nervinį
tašką, į kurį pataikius net nenugalimieji nugalimi.
Tikėjimas Dievo meile padeda rasti būdų paveikti tuos, kurie nutolę nuo Dievo, skelbti žodžius arba atlikti
veiksmus, kurie atveria stipriausiai užtrenktas duris ne tam, kad sužeistų ir numarintų, bet kad leistų gimti ir
gyventi. Kai viskas atrodo neįmanoma, Dievas dar gali surasti kitus kelius, nes Jis yra Tėvas ir nori laimės
visiems savo vaikams.
Iš Paul-Dominique Marcovits. „Mokytojau, paaiškink mums“, Katalikų pasaulio leidiniai, 2008

Paskatinimu ir priminimu Naujiesiems Metams tebus Jono
Auksaburnio (344 – 407) patarimai sutuoktiniams.
Po studijų ir daugelio vienatvėje praleistų metų šv. Jonas Auksaburnis 386 m. buvo įšventintas
kunigu Antiochijoje (dabartinė Sirija), savo gimtajame mieste. Tuojau pat atsiskleidė jo
nepaprasta iškalba. 398 m. paskirtas Konstantinopolio vyskupu, stengėsi pašalinti į šią
Bažnyčią įsiskverbusius piktnaudžiavimus ir ugdyti savo tikinčiųjų tikėjimą. Jo skelbtoji žinia,
visos Biblijos – ypač šv. Pauliaus laiškų ir Evangelijos – aidas, daugeliui amžininkų pasirodė
revoliucinga. O dėl to, kad drąsiai smerkė imperatoriaus rūmų prabangą, dukart buvo ištremtas.
Išsekęs mirė 407 m. tremtyje prie Juodosios jūros.

Patarimai sutuoktiniui
Giliai mūsų prigimtyje slypi meilė, kviečianti vyrą ir moterį į vienybę. Pačioje pradžioje moteris
kilo iš vyro, ir nuo tada žmogus gimsta iš vyro ir moters... Štai slėpinys, didis slėpinys: žmogus
palieka tą, kuris pradėjo jo gyvybę, jį augino, tą, kuri kančioje ir skausmuose jį gimdė, tuos,
kuriems tiek daug yra skolingas už ligšiolinį gyvenimą, kad susijungtų su tąja, kurią vos pažįsta, su
kuria nieko bendro nėra turėjęs, kad ją brangintų labiau už viską. Tai tikrų tikriausias slėpinys.
Beje, tėvai dėl to nė kiek nenusimena, o greičiau imtų nerimauti, jei būtų kitaip. Jie netgi
džiūgaudami puola ta proga išlaidauti. Taigi, „ šita paslaptis yra didelė“ ir slepia neapsakomą
išmintį. Kadaise ją pranašavo Mozė, o dabar garsiai skelbia Paulius: „Šita paslaptis yra didelė, - aš
tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir Bažnyčią“. (Ef 5, 32) Jis kalba ne tik vyrui, bet ir žmonai, kad
vyras rūpintųsi ja kaip savo paties kūnu, lygiai kaip Kristus darė dėl Bažnyčios...
Taigi, ką tau derėtų sakyti savo žmonai? Su visu švelnumu tarki jai: „... Aš tave išsirinkau, aš tave
myliu ir branginu labiau už savo gyvybę. Dabartinis gyvenimas tėra niekis, todėl visas savo
maldas, raginimus, prašymus, visus savo veiksmus kreipiu į tai, kad mums būtų leista taip
nugyventi šį gyvenimą, jog būsimajame galėtume būti susivieniję nebebijodami nieko
(išsiskyrimo). Čia gyvename trumpai ir laikinai. Tačiau jei mums bus leista patikti Dievui šiame
gyvenime, galėsime būti su Kristumi ir vienas su kitu amžinai, patirdami nesibaigiančią laimę.
Tavo meilė mane žavi labiau už viską, ir nežinau, ar yra labiau nepakeliama kančia kaip būti
atskirtam nuo tavęs. Net jei viską prarasčiau ir tapčiau skurdesnis už elgetą, jei susidurčiau su
baisiausiais pavojais ar tektų ištverti neįmanomus dalykus, tol visą tai galėsiu kęsti, kol išliks tavo
meilė ir švelnumas man. Ir tik pasitikėdamas tokia meile aš trokšiu mūsų vaikų.“
Tavo elgesys turėtų atitikti šiuos žodžius... Parodyk savo žmonai, kad labai vertini gyvenimą su ja
ir dėl jos pačios labiau mėgsti būti namuose nei miesto aikštėse. Brangink ją labiau už visus savo
draugus ir net už vaikus, kuriuos ji tau padovanojo, tegu vaikai patirs tavo meilę dėl meilės jai...
Kai meldžiatės, melskitės drauge. Tegul kiekvienas eina į bažnyčią, o grįžus namo vyras teprašo
žmonos, o žmona – vyro duoti apyskaitą iš to, kas buvo skaitoma ir kalbama... Mokykitės Dievo
baimės, o visa kita liesis kaip iš šaltinio, ir jūsų namai prisipildys nesuskaičiuojamų gėrybių.
Siekime negendančių dalykų, tada ir jokių kitų nepritrūks. „Pirmiausia ieškokite Dievo Karalystės,
- sako mums Evangelija, - o visa tai bus jums pridėta.“ (Mt 3, 33).

