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Brangūs broliai ir seserys,
Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų iškilmės! Tai nuostabus slėpinys, kurį švenčiame:
Dievas Tapo žmogumi. Dangaus ir žemės Viešpats tapo vienu iš mūsų. Jis
tapo įsikūnijusiu Dievu. Mes Jį galime matyti, paliesti ir girdėti. Išsipildė
gražiausia žmonijos svajonė – regėti mus aplankiusį Dievą. Išsipildė ilgesys
pakalbinti Kūrėją.
Kad Kalėdos įvyktų, Dievas turėjo apsispręsti aplankyti šią žemę. Tai Jis
padarė iš meilės žmogui, iš meilės mums kiekvienam. Tai reiškia, kad Jis atėjo į neramybės ir įtampos vietą.
Kūrėjui tai didžiulis nusižeminimas: Jis pasilenkė prie žmogaus ir švelniai priartėjo prie mūsų. Kam Jis tą
darė?
Dievas prisiėmė žmogaus vargą, kad jį palengvintų – dar daugiau, kad jį perkeistų. Jis pakvietė žmones
žiūrėti į pasaulį dieviškomis akimis – meilės žvilgsniu. Jis kvietė pakeisti savo širdį ir žvelgti į kitą žmogų
su gailestingumu ir giedrumu: pastebėti vargšus ir būti jautriems savo artimui. Dievas apsisprendė, kad mes
apsispręstume.
<>Ar Dievo įsikūnijimas pasibaigė po trisdešimt trejų metų, ar vis dar tęsiasi? Bažnyčia yra mistinis
Kristaus Kūnas, per kurį toliau pasaulyje įsikūnija Dievo dvasia ir Jo malonė. Eucharistija yra Kristaus
Kūnas, kurį mes galime ragauti ir su dėkingumu žvelgti į Jį adoracijos maldoje. Jėzus ir toliau yra šalia
mūsų. Mes Jį galime regėti ir girdėti savo širdyje, ypač skaitydami Dievo Žodį. Ir kas nuostabiausia – mes
patys galime būti Jo įsikūnijimo dalininkais, jei apsisprendžiame būti Kalėdų stebuklo bendradarbiai.

Šv. Paulius laiške Romiečiams primena pranašo Izaijo žodžius: „Ateis Jesės atžala, tasai, kuris pakils
valdyti pagonių, ir juo vilsis pagonys.”„Ir tada priduria: „Taigi vilties Dievas jus, gyvenančius tikėjimu,
tepripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad Šventosios Dvasios galybe būtumėte pertekę vilties“ (Rom
15, 12–13). Tad saugokime savo širdyse tikėjimą, džiaugsmą, ramybę ir viltį. Neleiskime niekam išvogti iš
mūsų šių brangių Kalėdų dovanų. Branginkime tikėjimo Dievu lobį, viltį savo kraštu ir pasitikėjimą savimi.
Įkūnykime tai kasdienybėje, kad Kalėdos taptų gyvenimo būdu. Tik per mus ir mūsų apsisprendimą
džiaugsmui Kalėdos ir toliau tęsis pasaulyje. Dievui ir mylimai Tėvynei Lietuvai, žengiančiai į
Nepriklausomybės 100-mečio jubiliejaus metus, įteikime dovaną – būkime žmonės, „pertekę vilties“.
Padovanokime Dievui ir apsisprendimą žvelgti į savo šeimas, jaunimą ir vaikus mylinčiu žvilgsniu. To Jis
norėjo iš mūsų aplankydamas šią žemę. To Jis norėjo, kad mūsų „džiaugsmui nieko netrūktų!“ (Jn 15, 11).
Su Šventomis Kalėdomis!
Vysk. Kęstutis Kėvalas
Equipes Notre Dame Lietuva
Dvasinis patarėjas

Tarptautinės atsakingosios komandos sveikinimas

Mielos poros ir kunigai,
Palaimintų Naujųjų Metų!
Tegu Viešpats pripildo mūsų šeimas, bendruomenes savo džiaugsmu ir
ramybe. Jis arti, Jis su mumis per visas dienas!
Štai jau keli mėnesiai esame DMK atsakingieji ir jau pradedame “apšilti
kojas” šioje tarnystėje, suprasti kas kaip vyksta, kas labai svarbu, kas
skubu ir pan. Ačiū už Jūsų palaikymą. Prašome, ir viliamės Jūsų lydėjimo
maldoje. Esame dėkingi visiems, kurie neskaičiuodami darbavotės iki šiolei, ypač Vaidilei ir Dainiui, visų
Jūsų indėlis regimas ir jį labai vertinam. Tačiau būkit geri „neatsipalaiduokit“, nes darbai tęsiasi toliau, o
be Jūsų mes ne ką tegalime nuveikti. Tad ir toliau kviesim, raginsim įsijungti, padėti, kad šis judėjimas ir
toliau duotų vaisių Dievo garbei ir Jo šlovei ir tarnautų Lietuvos sutuoktiniams.
Pirmiausiai dėkojame visiems šventusiems drauge Švč.M.Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę Vilniuje
ir Kaune. Ačiū už džiugias akimirkas. Ačiū dalyvavusiems mūsų kunigams ir ganytojams. Ši šventė
svarbi END judėjimui visame pasaulyje. Tikimės, kad tai galėtų tapti tradicija ir Lietuvoje.
Gavėnios pradžioje visus kviečiame dalyvauti mūsų judėjimo rekolekcijose, į kurias šį kartą galėsime
atsivežti ir vaikus. Tikimės, kad šiuo kvietimu pasinaudosim tie, kuriems dėl mažų vaikų nepavyksta
sudalyvauti rekolekcijose ir šis siekis paliekamas ateičiai. Daugiau informacijos Naujienlaiškio pabaigoje.
Ryškėja du didesni uždaviniai. Pirmas – stiprinti, motyvuoti komandas iš „vidaus“, kad susidūrę su
įvairiais sunkumais neapleistume galutinio tikslo. Kaip sakė mūsų įkūrėjas t.H.Caffarel „Esminis tikslas
– siekti šventumo: nieko daugiau ir nieko mažiau.“ Antras uždavinys – judėjimo plėtra. Šiomis kryptimis
ir judėsim.
Šį pavasarį numatomi dveji mokymai skirti „Palydinčioms poroms“ ir „Informacijoms poroms“. Apie tai
skaitykite Naujienlaiškio pabaigoje. Artimiausiu metu kviesim susiburti ryšių poras, kurios kartą per
metus bus raginamos aplankyti savo komandas. Įsileiskit, nebijokit – tikslas pažinti komandų gyvenimo
tikrovę, dalintis patirtimi ir bendryste.
O Jūsų visada prašysim dalintis savo įžvalgom, poreikiais, stygiais. Tad būkite drąsūs – rašykite,
siūlykite, dalinkites, atgalinis ryšys ir mus padrąsins.
Prasmingų, viltingų, Viešpaties malonės metų!
Simona ir Vladas Bačiuliai
Lietuvos sektoriaus atsakingoji pora

DMK Naujienos Lietuvoje

2017 m. gegužės 19-21 d. sutuoktinių poroms
vyko rekolekcijos, kurias vedė iš Prancūzijos į
Lietuvą atvykęs t. Paul Dominique Marcovitz
OP. Dalyvavo 17 porų.

_____________________________________________________________________________________

2017 m. rugsėjo 3 d. Visų Lietuvos komandų susitikime
Šiluvoje Lietuvos sektoriaus atsakingosios poros
pareigas perėmė Simona ir Vladas Bačiuliai. Palydėkime
juos malda!

_____________________________________________________________________________________

Išėjo pirmoji kun. H. Kafarelio knyga „Nauji laiškai apie
maldą“ lietuviškai. Ją galima įsigyti katalikiškuose
knygynuose.

______________________________________________________________________
2017 m. spalio 14 d. įvyko atsakingųjų
porų mokymai Vilniuje.
Dalyvavo 10 porų.

_________________________________________________________________________________

2017 m. spalio 1 d. per Lietuvos televiziją, laidoje
„Šventadienio mintys“ pristatytas Dievo Motinos
komandų judėjimas Lietuvoje. Įrašą galima
pažiūrėti:

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013676164/sventadienio-mintys-2017-10-01

_____________________________________________________________________________________
2017 m. lapkričio 18 d. Telšiuose
paskutinį kartą posėdžiavo Lietuvos
sektoriaus komanda. Naujajai
sektoriaus atsakingajai porai perduoti
dokumentai, iždas, pasidalinta
įžvalgomis apie ateities planus,
artimiausius darbus.

Po šio posėdžio nauja
atsakingoji pora Simona ir
Vladas Bačiuliai rinks naują
sektoriaus komandą, kuri tarnaus
3 metus.

________________________________________________________________________

2017 m. gruodžio 8 d. Kaune ir Vilniuje komandos iškilmingai šventė
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę.

Šventės akimirkos Kaune

Šventės akimirkos Vilniuje

DMK Naujienos pasaulyje

Gruodžio 8-9 d. Paryžiuje, šv.
Bernardino koledže vyko
tarptautinis susitikimas konferencija, skirtas Dievo tarnui
kun. Henriui Kafareliui. Taip pat buvo pažymėta, jog sukako lygiai 70 metų nuo Equipes Notre Dame
chartijos (pagrindinio dokumento) paskelbimo. Ta proga Šv. Augustino bažnyčioje, tėvo Kafarelio
parapijoje, monsinjoras de Moulins-Beaufort, Paryžiaus vyskupas augziliaras aukojo šv. Mišias.
Konferenciją tiesiogiai buvo galima stebėti per youtube.com keturiomis judėjimo kalbomis:
prancūzų, anglų, ispanų ir portugalų. Tuo siekta, kad kuo daugiau judėjimo porų ir kunigų galėtų
susipažinti su šiuo iškiliu kunigu. Gruodžio 8 d. vyko dvi
konferencijos dalys: „Dievo vyro pašaukimas“, „Įkūrėjas
Bažnyčioje“, ir dvi sesijos šeštadienį, gruodžio 9 d.: „Maldos
Mokytojas ir Dvasinis patarėjas“, „Porų ir santuokos pranašas“.
Konferencijoje kalbėjo 35 tautybių atstovai, kurie nagrinėjo
įvairius Tėvo Kafarelio asmenybės aspektus, jo mąstymą ir
nuopelnus poroms. Po visų kalbėtojų video klipų pagalba buvo
įterpiami porų liudijimai vis iš kitos pasaulio šalies. Tai parodo
universalų Kun. Kafarelio mokymo pobūdį, kuris lieka aktualus ir šiandienos vyrams ir žmonoms.
Visą konferenciją galima klausyti čia: http://www.equipes-notre-dame.com/en/life-of-themovement/news/international-colloquium-2017
_______________________________________________________________________________
_

Kiekvieno mėnesio 15 dieną END judėjimas kviečia
melstis už taiką Sirijoje ir visame pasaulyje.

2017, Spalis

Mano brangiosios poros,
Tarptautiniame susitikime, kuris vyko Florianopolyje praeitų metų liepą,
pagrindine tema buvo pasirinkta eilutė iš Jono Evangelijos: „Nuo manęs
atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti“ (Jn 15,5). Šiuo teiginiu Jėzus primena, kad mes privalome susivienyti
su juo jei norime amžinojo gyvenimo, nes Jis yra Gyvenimas. Kai kalbame apie amžinąjį gyvenimą,
dauguma iš mūsų purto galvas su nepasitikėjimu ir skepticizmu, nes mus čia ir dabar domina ne amžinasis
gyvenimas, bet realus gyvenimas, kurį šiuo metu gyvename. Amžinajam gyvenimui mes turėsime daug
laiko, visą amžinybę. Iš tiesų, mes manome, kad amžinasis gyvenimas – gyvenimas kuris niekada nesibaigia
– yra eschatologinė realybė. Taigi, kalbėdami apie amžinąjį gyvenimą, mes įsivaizduojame gyvenimą po
mirties. Tačiau mes neskubame mirti ir todėl atidėliojame mintis apie amžinąjį gyvenimą vėlesniam laikui.
Vis dėlto, šis įsivaizdavimas nėra tikslus. Sakydamas: „Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti“,
Jėzus atkreipia mūsų dėmesį į konkretų momentą, kuriame mes gyvename ir keliaujame, kuris mus lydi
nuolatiniame laiko judėjime. Jis nori pasiūlyti mums gyvenimo pilnatvę čia ir dabar, kad būtume pilni
stiprybės, ramybės ir santarvės savo gyvenimo kelionėje. Panašiai kaip apaštalų kelionėje, kai naktyje jie
turėjo perplaukti Galilėjos ežerą ir buvo nustebinti didžiulės audros, mes keliaujame gyvenimo ežeru per
audrą, kuri kelia grėsmę mūsų šeimai, Bažnyčiai ir visai žmonijai. Gali būti, kad žmonija per visą savo
istoriją nėra patyrusi tokios audros, uragano - realios grėsmės Bažnyčiai, šeimai ir poroms. Kaip mums
išgyventi šią šėlstančią audrą? Kaip mes, panašiai kaip Šv. Petras, galėtume eiti banguojančiu vandeniu
nedvejodami, jei Viešpats neištiestų mums pagalbos rankos?
Dėl šios priežasties Viešpats įkūrė savo Bažnyčią ir pažadėjo Šv. Petrui, kad pragaro vartai neturės jai
galios. Dėl šios priežasties jis paliko mums gydančius sakramentus - kunigystę, atgailą (atleidimo ir
susitaikinimo sakramentą) ir ligonių patepimą. Dėl šios priežasties jis leido atsirasti mūsų Judėjimui
Bažnyčioje su siekiais, kurie padeda mums, poroms ir dvasiniams patarėjams, patirti dviejų sakramentų
pilnatvę. Dėl šios priežasties jis paliko mums Savo Motiną, kuri yra ir Mūsų Motina, kuri prieš šimtą metų
pasakė piemenėliams (ir sako mums šiandien): „Labai kentėsit, bet Dievo malonė bus jums paguoda“.
Vienas iš DMK siekių, kurį kaip žinote aš ypatingai pabrėžiu, yra poros malda. Šiais metais, dvasiškai
ruošiantis didžiajam susitikimui Fatimoje, kviečiu jus rožinio maldą paversti poros malda. Mergelė Marija
pažadėjo, kad taika priklauso nuo kasdienės rožinio maldos: taika pasaulyje, taika šeimose, taika porų
santykiuose ir vargšų nusidėjėlių atsivertimas. Taigi, pasitikėdami Dievo Motinos pažadu, pasirinkime
rožinio maldą kaip priemonę saugiai išgyventi siaučiančią audrą, kuri kelia grėsmę mūsų pasauliui ir
Bažnyčiai.
Tėvas José Jacinto Ferreira de Farias, scj
Tarptautinės vadovaujančios komandos dvasinis patarėjas

Iššūkiai kelyje

Visi žinome, kad meilės gyvybingumas, kurio veikiami mes
išgyvename stiprias emocijas, teikia mums nepaprastą
energiją ir verčia priimti naują kelią drąsiai ir be dvejonių.
Tarptautinis komandų susitikimas Fatimoje 2018 metais
turėtų visiems komandų nariams būti atsinaujinimo ir užsidegimo vieta, ne tik mums kaip poroms, bet taip
pat visam Judėjimui. Neturėtume praleisti šios progos judėti pirmyn ir atsiliepti į pasaulio mums metamus
iššūkius, o taip pat į patarimus gautus iš Šventojo Tėvo kai jis priėmė mus susitikimo Romoje metu 2015
m. rugsėjį. Mūsų gyvenimo tempas kartais verčia mus atidėti dvasinį tobulėjimą vėlesniam laikui. Be
brandžios meilės, kuri skatina prisiimti rizikingus įsipareigojimus, nelengva judėti pirmyn. Tačiau mylintys
gali viską: nugalėti kliūtis, neįveikiamas vien tik su paprastu pirminiu entuziazmu, priimti galimus didelius
ir akivaizdžius sunkumus. Mes suvokiame kliūtis, kurios gali iškilti kelyje, tačiau visuomet turime
prisiminti savo pirminį entuziazmą, kad galėtume patirti atsivertimą priartinantį mus prie Jėzaus. Kai Jėzus
pasikvietė dvylika apaštalų ir išsiuntė juos po du, Jis suteikė jiems galios atsispirti blogiui ir paprašė nieko
neimti į kelionę, „... tik apsiauti sandalais, bet nesusivilkti dviejų palaidinių“ (Mk 6,9). Jėzus kviečia mus
po du, ir mes su pasitikėjimu leidžiamės Jo vedami. Savo ilgesingu žvilgsniu Jis kviečia mus artėti prie Jo.
Kelias į Fatimą bus mūsų ilgos kelionės kulminacija. Galėsime atidėti visa tai, kas mums kliudo, ir priimti
šią kelionę kaip galimybę perkeisti akmens širdis į jautrias širdis. Per tai, mes būsime pasirengę priimti
Viešpaties gailestingumą. Gyvendami poroje ir šeimoje, mes labai gerai žinome kaip svarbu jausti kasdienį
sutuoktinio pasitikėjimo žvilgsnį. Ar mes galėsime tai daryti kiekvieną dieną: būti pilni švelnumo, darnos
ir dosnumo tiems, kurie nori dalyvauti, bet negali dėl ekonominių, socialinių ar net dvasinių priežasčių? Ar
mes, turintys galimybę atvykti į Fatimą su šiuolaikine transporto priemone, galime džiaugtis šia kelione su
giliu atsivertimo jausmu? Norėtume kiekviename šio kelio žingsnyje būti vienybėje su Marija, kuri yra
ten, savo namuose. Ji tiesia ranką ir padeda mums įeiti į Šventovę. „Tomis dienomis Marija susiruošusi
skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą“ (Lk 1,39). Kaip Marija, leiskime sau atrasti naują švelnumo ir
atsidavimo pilną gyvenimo būdą, taip suvokdami savo pašaukimą, savo misiją su džiaugsmu ir noru kasdien
atpažinti Jėzaus buvimą pasaulyje ir mūsų gyvenimo istorijoje. Leiskime Marijai atverti mūsų širdis, kad
visuomet būtume jautrūs mūsų, kaip poros, poreikiams ir poreikiams tų, kurie kenčia, „atsiliepti į kvietimą
išeiti iš patogaus būvio ir išdrįsti pasiekti visus pakraščius, kuriems reikia Evangelijos šviesos.“ (Evangelii
Gaudium). Fatimoje, kartu su Marija, mes galime švęsti ir džiūgauti, nes ji patiki mus Jėzui, kuris „parodė
savo rankos galybę“ ir padarė daug stebuklų.
Tó ir Zé Moura Soares
Tarptautinės atsakingosios komandos (ERI) atsakingoji pora

DMK Lietuvoje Skelbimai

 Artėjant visų pasaulio komandų susitikimui Fatimoje, Portugalijoje, 2018 m. liepos
16-21 d. ERI (tarptautinė atsakingoji komanda) nusprendė padidinti dalyvaujančiųjų
limitus atskiroms šalims. Lietuva gauna palidomai 7 vietas, t. y. vienam kunigui
ir 3 poroms. Todėl kviečiame norinčiuosius rašyti Vaidilei ir Dainiui Šumskams
vaidiles@gmail.com
 2018 m. pavasarį planuojami „Palydinčiųjų porų“ (lydinčių naujas komandas)
mokymai Vilniuje, Išganytojo bažnyčioje (Antakalnio g. 27, Vilnius). Kviečiame
visas poras, jau prisiėmusias šią tarnystę ir naujas, jaučiančias kvietimą šiai tarnystei,
iš naujo permąstyti jį maldoje. Ir registruotis į mokymus dmkomandos@gmail.com.
Daugiau informacijos atsiųsime netrukus.
 2018 m. vasario 10 d. rengiami ‘’Informacijos porų’’ mokymai Vilniuje
Išganytojo bažnyčioje. Šios poros atsidės END judėjimo viešinimo tarnystei, t. y. bus
pasiruošusios prireikus pristatyti Dievo Motinos komandas visoje Lietuvoje.
Kviečiame jaučiančius kvietimą šiai tarnystei iki vasario 2 d. registruotis į
mokymus dmkomandos@gmail.com.
 2018 m. kovo 23-25 d. vyks Gavėnios rekolekcijos Dievo Motinos komandoms
Trinapolio rekolekcijų namuose (Verkių g. 70, Vilnius). Į rekolekcijas kviečiame
ir šeimas su vaikais. Daugiau informacijos atsiųsime netrukus.

