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KALĖDINIAI SVEIKINIMAI

DMK LIETUVOJE DVASINIO PATARĖJO VYSKUPO
KĘSTUČIO KĖVALO SVEIKINIMAS
Mielos Dievo Motinos komandų šeimos,
Viešpats dovanodamas Naujuosius Metus, teatveria mums naujas progas
patirti Jo meilę, artumą ir paguodą. Visi esame piligrimai keliaujantys į Jo
Pažado žemę! Šeima yra artimiausia gyvenimo kelionės komanda, kurioje vieni
kitus remiame, palaikome ir lydime. Testiprėja šios artimiausių gyvenimo
bendrakeleivių komandos! Dievo Motina, ištikimoji šeimos užtarėja, telaimina
šeimų komandas Lietuvoje, kad jose stiprėtų mūsų meilės jungtinės pajėgos!

Su šilčiausiais linkėjimais vysk. Kęstutis Kėvalas
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TARPTAUTINĖS ATSAKINGOSIOS KOMANDOS (ERI)
DVASINIO PATARĖJO TĖVO RICARDO LONDOÑO
DOMÍNGUEZ’O KALĖDŲ LAIŠKAS
„Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai.
Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai
jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose.“ (Lk 2,
10–12)
Pats didingiausias ir gražiausias slėpinys – Įsikūnijimas ir Dievo-su-mumis
Gimimas – aprašomas kaip raginimas nebijoti ir džiaugtis. Ir ženklas labai
paprastas: kūdikis, suvystytas vystyklais, paguldytas ėdžiose. Žmogaus
vaizduotė tokios didybės tokiame paprastume neaprėpia: vargšas naujagimis
yra Kristus Išganytojas, istorijos Viešpats, Dievo Sūnus, tapęs žmogumi,
žmonijos Atpirkėjas. Neįtikėtina, koks mažumas! Ir drauge didžiulė tiesa: tai
Kalėdos. Gimė Jėzus, Marijos sūnus, ir mūsų džiaugsmas liejasi per kraštus.
Kalėdų negali nustelbti triukšmas ir ekonominiai mūsų vartotojiškos
visuomenės interesai: šviesos, fejerverkai, dovanos, valgiai, gėrimai, atvirutės,
šokiai ir šūksniai...
Tik gebėdami suvokti Dievo, radikaliai įsipareigojančio mums, buvimą, galime
sąmoningai linkėti: „Linksmų šv. Kalėdų!“
Tik priėmus tai, kad Dievas yra gyvas ir regimas kenčiančiame bei
stokojančiame žmoguje, linkėjimas „Linksmų šv. Kalėdų!“ įgyja prasmę.
Tik atvėrę savo sielą, širdį ir dvasią, kad Dievas, tapęs žmogumi, mus perkeistų,
dar kartą galime palinkėti „Linksmų šv. Kalėdų!“
Noriu visus jus paraginti šį nuostabų šūksnį: „Linksmų šv. Kalėdų!“ tarti
apgalvotai, sąmoningai ir entuziastingai.
Tėvas Ricardo Londoño Domínguez’as
Grįžti į turinį 
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VASARIO 25 D. EQUIPES NOTRE DAME (DIEVO MOTINOS
KOMANDŲ) JUDĖJIMAS ŠVĘS 80-IES METŲ JUBILIEJŲ.

TARPTAUTINĖS ATSAKINGOSIOS KOMANDOS (ERI) LAIŠKAS – 2019 M.
SAUSIS
1939 m. vasario 25 d. tėvas Henris Kafarelis pirmą kartą subūrė kelias poras, kad drauge apmąstytų santuoką.
Ar santuoka irgi yra kelias į šventumą?
Galima manyti, kad tai tam tikras pirmas Dievo Motinos komandos susitikimas, nors mūsų judėjimas dar
nebuvo nei įkurtas, nei organizuotas. Visa tai žingsnis po žingsnio vyko vėliau, ypač 1947 m. gruodžio 8 d.
viešai paskelbus chartiją Paryžiaus šv. Augustino bažnyčioje.
Šiomis dienomis švenčiame šio pirmojo susitikimo aštuoniasdešimtmetį. Naudinga prisiminti šį įvykį, jį
pažymėti. Tai gera proga mums prisiminti, kodėl esame įsipareigoję Dievo Motinos komandų judėjimui, proga
peržvelgti nueitą kelią, kad ir toliau galėtume iš judėjimo semtis jėgų eiti šventumo keliu.
Galime išskirti kelis to pranašiško įvykio bruožus:
Troškimas sekti Kristų
To pirmojo susitikimo dalyviai turėjo degantį troškimą mylėti ir sekti Kristų mylėdami savo sutuoktinį bei
gyvendami meile iš Santuokos sakramento. Kaip suderinti šias dvi meiles: meilę Kristui ir meilę sutuoktiniui?
Be tvirto pasiryžimo sekti Kristų, maitintis iš Jo, mūsų įsipareigojimas Dievo Motinos komandoms yra bergždžias
ir niekur nenuves. Dievas pirmasis mus pamilo, ir mūsų meilė Jam yra atsakymas į Jo kvietimą. Nepamirškime
to, nes kitaip rizikuojame traukti savo keliu, o ne sekti Kristumi, vedančiu pas Dievą.
Šventumas, kelias
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Šis pirmasis susitikimas yra ilgo kelio pas Dievą pradžia; ir gyvendami žemėje niekada to kelio galo neprieisime.
Nė vienas dalyvis tą 1939 m. vasario 25 dieną negalėjo pasakyti, kur visa tai juos nuves, kas bus nuveikta
padedant Šventajai Dvasiai – tai vis dar tęsiasi. Tas pasakytina apie kiekvieną iš mūsų, kiekvieną porą,
kiekvieną komandą ir visą judėjimą.
Tėvas Kafarelis yra pasakęs: „Ieškokime drauge.“ Tai tiksliai nusako, kad nereikia įsivaizduoti, jog radus tiesą
bus galima sustoti. Kalbama daugiau apie tiesos ieškojimą, ir, atskleidę jos dalelytę, turime ieškoti toliau.
Kristus yra asmuo. Gerai žinome, kad negalime iki galo pažinti asmens, visada yra naujų aspektų, kuriuos
turime atskleisti, ir tuo geriau! Tad jei manome, kad END dėka jau viską žinome apie Kristų, kiek patylėkime,
pasimelskime, kad sustiprėtų mūsų troškimas žengti toliau.
Kristus yra mūsų gyvenime
Kristų sutinkame savo kasdieniame pakrikštytųjų, susituokusių porų gyvenime. Kartais linkstame norėti
atsitraukti nuo kasdienio gyvenimo, manyti, kad Dievas yra per didelis, per tobulas, kad Jį surastume ar
sutiktume mūsų ribotame gyvenimėlyje, savo sutuoktinyje, turinčiame tiek gerų savybių, bet taip pat ir
netobulumų. Žinoma, Dievas yra neišmatuojamai didesnis už mūsų gyvenimus, bet Jis atėjo gyventi su mumis,
Jis mums atsiuntė savo Sūnų, tapusį žmogumi, Jėzų, gyvenusį tokį gyvenimą kaip mūsų. Visa END pedagogika
padeda mums atverti akis ir išvysti, kaip Dievas buvoja mūsų gyvenime, mūsų sutuoktinyje, kaip Jis yra šalia
mūsų. Jis čia tam, kad padėtų mums pagražinti gyvenimą, labiau įsileisti Jį. Tai jau vyko per patį pirmą
komandos susitikimą: susituokusi pora, maitinama Santuokos sakramento, atranda Kristų per santuokinį
gyvenimą ir suvokia, kad dvi meilės – Kristui ir sutuoktiniui – yra suderinamos.
Sudaryti komandą
Nors pirmieji susirinkę dar nesivadino Dievo Motinos komanda, bet nuo pat pradžių tai reiškė keliauti
susivienijus Kristaus vardu. Pradžia dedama poroje su sutuoktinių malda, Pareiga prisėsti, pasiruošimu
komandos susitikimui; tai tęsiasi per komandos susitikimą, kur klausomasi ir dalijamasi. Kadangi atsiveriama
kitiems, sutinkama priimti kitą žmogų, tada galima klausytis, ko mus moko Kristus.
Ir nepamirškime kunigo, dvasios patarėjo, buvimo komandoje svarbos. Matant porų skirtingumą, skirtingus jų
gyvenimo tarpsnius, per abu sakramentus (santuokos ir šventimo) mums atsiveria visas Bažnyčios turtingumas.
Ačiū, Viešpatie, kad atsiuntei mums tėvą Kafarelį, parodžiusį kelią, poras vedantį šventumo link.

Teresė ir Antuanas Leklerkai (Thérèse et Antoine Leclerc)
Pora atsakinga už Centrinės Europos zoną
Tarptautinė atsakinga komanda (ERI)
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ERI DVASINIO PATARĖJO LAIŠKAS
Brangūs komandų nariai,
Dėl galimybės dalintis su daugybe Judėjimo porų ir kunigų mano dėkingumas Dievui ir Bažnyčiai virsta
nepaliaujamu šlovinimu bei padeda atpažinti Viešpaties veikimą Jo vaikų širdyse ir sielose.
Šventumo kelias, kuriuo esame raginami žengti savo kasdieniame gyvenime ir įprastuose užsiėmimuose,
kreipia mūsų žvilgsnį į tai, ką mums suteikia esama akimirka, ir, nušviesti Dievo žodžio, galime aukoti savo kaip
tikinčiųjų apsisprendimo ir veiksmų vaisius.
Man dalyvavimas Tarptautinės atsakingosios komandos susitikime virsta Apvaizdos suteikta galimybe atpažinti
Dievo gailestingumo ženklus visame pasaulyje. Kelias dienas dalytis su poromis, kurios palaiko Judėjimo
gyvybę, susieja skirtingas zonas, koordinuoja apmąstymo, studijų ir tekstų rašymo komandas, surenka ir užsako
gausią medžiagą, gimstančią Komandose, ir, galiausiai, būdamos broliškos drauge yra ir dėmesingos kiekvieno
nario darbui, ragina mane be paliovos dėkoti Dievui už dovaną būti Judėjimo dalimi. Ši narystė vis labiau
įprasmina mano buvimą pasaulyje.
Susidūrimas su daugybės žmonių, gyvenančių gausybėje skirtingų vietų, džiaugsmais ir vargais, nuovargiu ir
kančiomis, pasiekimais, įsipareigojimais, sunkumais ir liudijimais, padeda mano įsipareigojimui išlikti
gyvybingam.
Šiuo konkrečiu istorijos metu negalime atsiriboti nuo daugybės mūsų kenčiančių brolių skausmo: tai ir žmogaus
ambicijų sukelto smurto bei neteisybės aukos, ir nukentėję nuo gamtos stichijų (potvyniai, uraganai,
katastrofos, gaisrai...); prie to prisideda įvairios sunkios ar konfliktinės situacijos, kuriose esantys žmonės
trokšta paguodos žodžio ar pagalbos veiksmo. Visoje planetoje panašios į mus būtybės trokšta gailestingumo ir
atjautos.
Priklausymas Dievo Motinos komandoms turėtų kreipti mus į rimtą įsipareigojimą pagal savo galimybes atliepti
tokius poreikius. Reikia, kad kiekvienas iš mūsų, būdamas pakrikštytas ir Judėjimo narys, iš naujo pajustų
tikėjimo gaivinamą bei Viešpaties reikalaujamą įsipareigojimą.
Negalime pasilikti tokiame tikėjimo kelyje, kuris mus veda pas tuos, kurie visai šalia, bet reikia tikrai IŠEITI be
baimės tarnauti ir susivienyti su kančiomis, kamuojančiomis mūsų brolius šioje žemėje. Kiekvienas mūsų turi
pajusti, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu.
Dėl to prašome Viešpaties padėti išlaikyti jautrumą matant kančią ir nuolatinį bei veiklų solidarumą su
stokojančiais.

Tėvas Ricardo Londoño Domínguez’as,
Tarptautinės atsakingosios komandos (ERI) Dvasinis patarėjas

Grįžti į turinį 
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END LIETUVOS SEKTORIAUS ATSAKINGOSIOS POROS SIMONOS IR VLADO
BAČIULIŲ ŽODIS
Brangieji, sveikiname Jus, Jūsų šeimas su šventėmis!
Tegu šie metai būna Jums kupini Viešpaties malonių, te paliečia kiekvieną, kurį
sutiksite savo kelyje, tepripildo savo švelnumu ir gailestingumu, kad su
negęstančia viltimi, kupini gilaus džiaugsmo, neapleistume Viešpaties žvilgsnio
atgręžto į mus.
Mielieji dėkojame Jums, kad esame ir judame drauge galutinio tikslo link – link
šventumo. Jau patyrėme, kaip jautriai žvelgiate į savo komandą, jos džiaugsmus, rūpesčius ir sunkumus.
Džiaugiamės atsakingomis poromis, besirūpinančiomis savo komandomis. Dėkojame Ryšių poroms, kurios
dovanodamos savo laiką ir mintis, aplankė joms patikėtas komandas. Tegu Dievas lydi Jus ir pripildo savo
išmintimi, kad būtumėte klusnūs „įrankiai“ jo rankose! Labai norim padėkoti Palydinčioms poroms, kurios
kiekvieną mėnesį susitinka ne tik su savo komanda, bet su dideliu jautrumu, netaupydamos savo laiko, lydi
naujas komandas dalyvaudami ir jų susitikimuose. (Šiuo metu lydimos trys naujos komandos.)
Šiais metais į komandas įsiliejo nauji kunigai – Aldonas Gudaitis SJ, Algirdas Dauknys, Artūras Kazlauskas, br.
Steponas De Truchis CSJ, Severinas Holocher OFM, Valdas Paura OCD. Dėkojame Jums, kad atsiliepėte į šį
kvietimą. Neškime mūsų judėjimo kunigus maldoje, kad per Šventimų sakramento dovaną komandose, Dievas
lydėtų mūsų poras į savo artumą.
Ypatingai dėkojame Sektoriaus komandai – ačiū, kad esate šalia, kad visad galime į Jus atsiremti, prašyti
patarimo ir pagalbos. Ačiū už Jūsų visad tariama „Taip“.
Dėkojame Severinai Šedienei ir Viliui Liubertui (Kauno 5) – jų dėka mėnesio bėgyje bus baigtas atnaujinti mūsų
puslapis, kuriame galėsite gauti daug informacijos. Dėkojame Živilei Vieversytei-Švendravičienei (Vilnius 8), kad
dosniai dovanodama savo laiką prisideda prie judėjimo leidinių maketavimo, Eglei (Kaunas 4) - prie leidinių
redagavimo, Inesai Čaikauskienei (Vilniaus 2) – už pagalbą ruošiant informacinę medžiagą.
Ypač dėkingi tiems, kurie nesitaupydami, nesvarstydami, kukliai „pasislėpę“ davanojate save komandai,
judėjimui, tyliai nešate mus savo maldoje – AČIŪ!
Linkime mums ateinančių metų kelionėje nepasiklysti ir nepasilikti rūpesčiuose, užklupusiuose sunkumuose,
išbandymuose, skausme. Drąsiai kelkime savo žvilgsnį į patekėjusią žvaigždę, kad mūsų kelias būtų apšviestas
šviesos, kurią dovanoja tik Viešpats. Tik taip „nepamesime“ ir komandų esminio tikslo – „Siekti šventumo:
nieko daugiau ir nieko mažiau“. T. H. Kafarelis.
Lai Dievas lydi mūsų judėjimą, poras, kad savo paprastu gyvenimu liudytumėm pasauliui Jo ištikimą meilę!

DMK Lietuvos sektoriaus Atsakingoji pora Simona ir Vladas Bačiuliai
Grįžti į turinį 
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ERI NAUJOS ATSAKINGOSIOS POROS CLARITA IR EDGARO BERNAL FANDINO
PRISISTATYMAS
''Iš tikrųjų kaip molis puodžiaus rankose, taip mano rankoje esate jūs'' Jer 18:6

Brangūs draugai, tai pirmasis mūsų, kaip ERI (tarptautinės atsakingosios
komandos) atsakingosios poros, kurį visi taip mylime, laiškas.
Nuo dabar, su dideliu nuolankumu ir paklusnumu, atsakydami Dievo kvietimui
eiti šiuo slėpiningu keliu, kuriuo jis mus veda, iškart jus pasveikinus, norime
išreikšti savo didelį troškimą tarnauti Dievui, komandų judėjimui ir kiekvienam
jūsų su visišku atsidavimu ir ištikimybe, kuri mus visus taip įkvepia.
Mūsų buvimas judėjime, nuo pat to momento kai jame atsidūrėme, buvo paženklintas visiško atsidavimo eiti
Dievo keliu, kurie prieš mus atsivėrė, juo einant su džiaugsmu, nuolankumu, pasitikėjimu, ir, išdrįsime pasakyti,
drebant, atpažinus savo didelį silpnumą. Nepaisant to, visiškai Jam atsidavę, nė karto nesam pasakę „ne“,
tarnystės kvietimui. Nepaisydami savo tikslų, savo trokšimų užbaigti kitą tarnystę, nepaisant visų gerų
pasiteisinimų, nebaigtų projektų, abejonių...
Troškimas visuomet vykdyti Dievo valią savo gyvenime, mus atvedė, vėl ir vėl, sąmoningai atsisakyti savo valios
tam, kad leistume Jam mus padaryti lankstesniais, sudaužant savo trapius molinius puodus ir leidžiant Jam
mus lipdyti iš naujo.
Mūsų įsitraukimas į judėjimą prasidėjo 1997, kuomet prisijungėme prie 98 komandos centriniame Kolumbijos
regione, prie tos pat komandos, kuriai priklausome ir dabar, praėjus 20-čiai metų. Esame vedę 32 metus ir
turime du vaikus: Santiago, kuris yra pramonės inžinierius, jam 26-eri ir neužilgo ves ir Silvia, kuriai 23, ji –
psichologijos studentė.
Clarita yra muzikos ir katekizmo mokytoja, o Edgardo dar vis dirba statybos inžinieriumi.
Nuo tada kai prisijungėme, Judėjime turėjome įvairių tarnysčių ir atsakomybių. Pastaruosius šešerius metus
dirbome ERI, koordinavome komandas palydoves, ir į šį, naujos tarnystės kveitimą atsakome „TAIP“, kuris tarsi
aidas atsako į žodžius, ištartus paskutinio 12-ojo tarptautinio susitikimo atidarymo metu, '' NEBIJOKITE, EIKITE
PIRMYN...'' ir žodžius, kurie įkvėpė ir mus padrąsino ''Nebijok, nes aš su tavimi esu, nebūgštauk, nes aš esu
tavo Dievas! Tave stiprinsiu, – padėsiu tau'' (Iz 41:10).
Tad dabar, priimdami kvietimą, prisiimti šią atsakomybe ERI (Tarptautinė atsakingoji komanda) visu savo
tikėjimu, prašom Dievo, savo Tėvo, kuris užaugo Marijos įsčiose, kad augtų, šiandien mūsų širdyse,
stiprindamas tikėjimą, kad paliktume visas savo baimes, vesdamas mus, su romumu ir pasitikėjimu į ateitį,
kurios kartais neperprantame, kad su poromis, kurios pradeda savo tarnystę šioje naujoje ERI, galėtume
atskleisti Jo valią ir taip įvykdyti tai, ko Jis mūsų prašo.
Te Dievas ir Mergelė Marija, mūsų Motina, kurie mus pažįsta itin artimai, mus remia, padeda ir pripildo ramybe.
Clarita ir Edgaro Bernal Fandino
ERI tarptautinė atsakingoji pora

8

ERI DVASINIO PALYDĖTOJO RICARDO LONDONO DOMINGUEZ SVEIKINIMAS
Mano brangios poros ir dvasiniai palydėtojai,
Pradėti savo laišką norėčiau šiuo sveikinimu.
Neslėpsiu fakto, kad kuomet Clarita ir Edgaro, tarptautinė atsakingoji pora,
pakvietė mane padėti jiems, kaip dvasiniam ERI palydėtojui, labai išsigandau ir
mane užplūdo daug abejonių. Tai nelengva užduotis. Ypač, žinant savo paties
silpnumą ir menkumą, ir žinant savo brolius kunigus, taip pat atliekančius
dvasinio palydėtojo tarnystę Judėjime, ir kurie yra daug pajėgesni, šventesni ir
doresni nei aš. Bet sulaukus skambučio, pakvietusiam mane melstis ir būti
atviram šv. Dvasiai, aš pagalvojau, kad tie, kurie mane kviečia, juk žino su kuo
prasideda. Kuomet pasitariau su vyskupu, kardinolu Ruben Salazar Gomez, Bogotos arkivyskupu, kunigų
bendruomenės, kuriai priklausau vadovu, melsdamasis tyloje, nusprendžiau, kad jei įmanoma pasitarnauti,
tuomet kodėl gi to nepadarius.
Tai, ką galiu pasiūlyti tiems, kurie mane pasikvietė ir visam Judėjimui yra mano pasiekiamumas, troškimas būti
naudingu ir mano gili meilė END judėjimui. Tikiu santuoka, kaip Bažnyčios sakramentu ir keliu į šventumą;
daugiau nei 25 metus buvau santuokų liudininkas ir lydėjau tiek daug porų įvairiose komandose, kuriose
talkinau. Lydėjau daug jaunų porų jiems pažįstant savo meilę ir nusprendusiems tuoktis Bažnyčioje. Dalinausi
džiaugsmu ir liūdesiu, darbu ir konfliktais, susituokusių porų pastangomis bei tėvų rūpesčių dėl savo vaikų
ugdymo. Meldžiuosi kartu su daugeliu porų, tikinčių ir trokštančių savo atžalų išganymo. Trumpai tariant,
gyvenau iki gelmių artimą santuokiniam gyvenimo slėpinį. Dėl šių priežasčių, nors ir su savo silpnybėmis ir
abejonėmis, esu pasiruošęs tarnystei, kuri buvo man patikėta.
Dabar išgyvename ypatingai jautrų laiką Bažnyčioje. Popiežius Pranciškus mums nuolat primena apie
pašaukimą į šventumą. Pasaulis, kuriame gyvename, reikalauja vis stipresnio ryšio su Dievu. Krikščioniška
santuoka, kaip gyvenimo projektas, įpareigoja liudyti ir būti autentiškiems.
Jei esame įtikėję, kad Viešpats Jėzus yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, jei dalinamės sakramentine tiesa, kuri mus
lydi nuo pat Krikšto, jei tikime esantys pašaukti būti tikrais Kristaus meilės liudytojais, jei trokštame Dievo
gailestingumą padaryti matomu ir jei mus veda Jo atjauta, jei atsidavę rūpinamės namais, kuriais dalijamės, jei
tikime, kad egzistuoja mums skirta misija, tuomet keliaukime drauge tam, kad gyvenimas ir toliau tekėtų, o
žmonija, kurios dalis esame, kasdien taptų vis geresne.
Savo brolių, dvasinių palydėtojų ir patarėjų, norėčiau paprašyti supratimo ir paramos. Buvome pakviesti padėti,
padrąsinti ir tarnauti poroms komandose, ir te Viešpaties malonė stiprina mūsų pasiekiamumą. Būkime tikrais
Dievo meilės liudytojais ir vedliais, kurie dalinasi buvimo judėjime poreikiais, kuris mums suteikia priemonių
šventumui ir patirties savo tarnystei.
Poroms, pasirinkusioms būti END (DMK) dalimi, darkart išreiškiu savo norą tarnauti. Drąsinu jus ir toliau eiti
šiuo nuostabiu šventumo keliu, naudojantis pagrindinėmis priemonėmis, siūlomomis Siekių, kurie yra tikra
pagalba poroms „su pasitikėjimu augti santuokiniame gyvenime pagal Evangeliją“, kaip pasakė popiežius
Pranciškus kreipdamasis į END (rugsėjo 15 d. 2015). Našliai, toliau einantys komandų keliu, dėkoju jums, kad
esate bendrystės su savo broliais ir seserimis liudytojai, bendrystės, kuria ir toliau dalinatės.
Visiems, su brolišku apkabinimu, šiluma ir pasiekiamumu.
Ricardo Londono Dominguez, ERI dvasinis palydėtojas.
Grįžti į turinį 
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PRAĖJĘ ĮVYKIAI

rugpjūčio 25 d. Įvyko tradicija tapęs
judėjimo metinis susitikimas šį kartą Telšiuose.
Džiaugiamės, kad gausiai dalyvavote, dalinotės
savo džiaugsmais, šypsenomis, patirtimi ir
namuose išsikeptais pyragais. Tikimės
pasimatyti 2019 m. rugsėjo mėn. Šiluvoje.
Daugiau nuotraukų

Rugsėjo 8 d. į Vilnių suvažiavo
komandų atsakingos poros. Buvo puiki proga
ieškoti ir dalintis, kaip jos gali pasitarnauti savo
komandoms šiais metais.
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Rugsėjo 23 d. po DMK vėliava
viename sektoriuje dalyvavome šv. Mišiose
Kauno santakoje popiežiaus Pranciškaus vizito
metu.

Spalio 13 d. vyko Ryšių porų
susitikimas – kartu ieškojome kaip galėtumėm
pasiekti kiekvieną komandą, kad ji jaustųsi
Judėjimo dalimi ir, kad nenutoltų nuo judėjimo
tikslo.
Tą pačią spalio 13 d. įvyko Sektoriaus
komandos susitikimas. Išsikėlėme ir aptarėme
artimiausius uždavinius.

Spalio 27 d. įvyko naujas komandas
Palydinčiųjų porų mokymai, džiaugėmės
kiekviena pora, nusprendusia atsidėti šiai
tarnystei.
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Gruodžio 8 d. džiaugėmės bendryste,
drauge švęsdami Švč. Mergelės Marijos
Nekalto prasidėjimo šventę Vilniuje, Kaune ir
su savo komandomis savo parapijose.

Grįžti į turinį 
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ARTĖJANTYS ĮVYKIAI

„MIŠRIŲ KOMANDŲ“ SUSITIKIMAS.

Vasario 10 d., sekmadienį 15 val. (Dėmesio – pasikeitė data!)
„Mišrių komandų susitikimai DMK judėjime pasaulyje nėra naujiena. Šie susitikimai judėjimo praktikoje
pasiteisino, nes tai puiki proga atnaujinti ir praplėsti žvilgsnį į Judėjimą, savo komandą, savo porą, taip pat
atverti savo širdis bendrystei su poromis iš kitų komandų, siekiančiomis to paties tikslo.
Tad kviečiame Jus registruotis (Čia!) ir dalyvauti „Mišrių komandų“ susitikime.
Pastaba – šis susitikimas „neatstoja“- nekeičia Jūsų pačių komandos kasmėnesinio susitikimo.
Mieli kunigai, labai laukiame Jūsų dalyvavimo. Registruokitės toje pačioje registracijos formoje.
Dėmesio – taisyklės!
Susitikimo trukmė 3 val. (vasario 10 d., 15.00-18.00)
Susitikime dalyvauja 4 – 7 poros iš skirtingų komandų ir kunigas (jei tik bus galimybė, taip pat ne „savas“)
Susitikimą veda organizatorių iš anksto paskirta pora.
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Susitikimo struktūra tokia, kaip visų judėjimo komandų susitikimų.





Pasidalijimas valgant
Malda
Dalinimasis siekiais
Pasidalinimas tema

Temą užsiregistravusiems atsiųsime iš anksto (ji pasiūlyta ERI).
Pietūs – suvežtiniai.
Priimanti į savo namus pora maisto neruošia, tik kavą ir arbatą.
Susitikimą vedusi pora, po susitikimo, savaitės bėgyje atsiunčia savo Ryšių porai trumpą refleksiją apie
susitikimą – ar patiko? Kas tiko? Ką galėtume kitais metais padaryti geriau?
Tai mūsų visų „pirmas blynas“ – tikimės, kad visiems dalyvavusiems iš jo bus džiaugsmo.
Registruotis prašome iki sausio 31 d.

MOKYMAI KUNIGAMS

Kovo 1 d., penktadienį (DĖMESIO - keičiasi data), Trinapolyje, Vilniuje, pirmą kartą DMK Lietuvos judėjime, vyks
mokymai judėjimo kunigams.
Mokymus ves kunigas Jean-Luc Ferret iš Prancūzijos, kuris turi didelę patirtį lydint DMK kunigus Europoje,
kasmet veda mokymus ir pats lydi savo komandą. Jam talkins pora, atsakinga už eurozoną Antoine ir Terese
Leclerc.
Labai tikimės, kad šis pusdienis bus naudingas Jums, o per Jus ir Jūsų lydimoms komandoms.
Atrodo, mums trūksta aiškumo, kokia yra kunigo "vieta" komandoje, kaip šią malonę - kunigo buvimą
komandoje galime deramai "išnaudoti", pagaliau ar kunigas gali turėti naudos ir džiaugsmo dalyvaujant
komandoje, o ne tik dar vieną prievolę savo tarnystėse.
Labai prašome pakviesti ir Jums pažįstamus kunigus, kurie galbūt domisi šiuo judėjimu.
Mokymai prasidės 2019 m. kovo 1 d. 12 val (dar patikslinsim) ir baigsis 18 arba 19 val šv. Mišiomis, kurias jau
švęsime su poromis, susirinkusiomis į rekolekcijas. Jei galimybės neleidžia, galite dalyvauti dalyje mokymų.
Labai raginame Jus registruotis Čia.
Tikimės, kad šis pusdienis bus vaisingas judėjimui, judėjimo tapatybės suvokimui, o taip pat sustiprins esminį
judėjimo bruožą - kunigo palaikymą kiekvienai Dievo Motinos komandai.
Jei turite naudingų pasiūlymų, pasvarstymų ar poreikių mokymams - drąsiai rašykite į DMK paštą
dmkomandos@gmail.com
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REKOLEKCIJOS POROMS
Mielos poros ir kunigai!
Prieš prasidedant Gavėniai su džiaugsmu visus kviečiame į mūsų judėjimui skirtas rekolekcijas.
Rekolekcijas veda pora iš Prancūzijos ERI nariai T. ir A. Leclerc ir kunigas Jean-Luc Ferret.
Kada?

Kovo 1-3d.

Kur?

Trinapolio rekolekcijų namuose (Verkių g. 70, Vilnius)

Dalyviai? Poros (jei nėra kitos galimybės galima su vaikais)
Kunigai
Kaina

suaugusiam 53 eur
vaikams nuo 2 m iki 6 m (jei miegos ant čiužinio) 16 eur.
vaikams nuo 7 m (jei miegos ant čiužinio) 22 eur.
norintiems - balta patalynė žmogui - 2 eur.

Registruotis čia iki vasario 17d.
Telefonas pasiteiravimui 8 611 23216 Vladas
Užsiregistravusiems bus atsiųsta papildoma informacija.
Mieli kunigai. Jūs labai laukiami, nors ir pusdieniui. Labai raginame bent po mokymų likti ir švęsti kartu su
susirinkusiomis poromis šv. Mišias. Ypač Jūsų lauktume šeštadienio vakarui, išpažintims. Rašykite mums, jei
žadate dalyvauti ir pažymėkite kiek galėtumėte būti su mumis.
Šeimos, kurias stabdo rekolekcijų pinigų suma, būkit geros, parašykit mums atskirai kiek galite prisidėti, o
likusius Apvaizda pridės. Tai ne mandagumas, čia rimtai.
Grįžti į turinį 
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APIE DOKUMENTŲ VERTIMUS IR LEIDIMUS

KAS IŠVERSTA ŠĮ PUSMETĮ IR KĄ GALIMA RASTI
PUSLAPYJE?
Ryšių porų vadovas
Informacinių porų gidas
Dokumentas kunigams
Nauja pirmų metų medžiaga palydint naują komandą (vietoje “Žalios knygos“)
 palydinčiai porai ir atskirai komandai
 Metų tema „Iš naujo peržvelkime siekius“ (8 susitikimams)
 Įvairūs kiti mažos apimties skaitiniai





KAS IŠLEISTA ŠĮ PUSMETĮ?
Dievo Motinos komandų chartija
Judėjimo skelbimai („plakatai“)
Lankstinukai apie judėjimą
Vadovas Atsakingoms poroms
Informacinių porų gidas
 Metų programos lankstinukas
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ŠIUO METU VERČIAMA
 Gairės kiekvienam siekiui
 Metų temos, atsižvelgiant į Jūsų poreikius (pagal gautus atsakymus iš komandų)
 Nauja antrų metų medžiaga palydint naują komandą (vietoje “Žalios knygos“)
 palydinčiai porai
 ir komandai

RUOŠIAMA IŠLEISTI
 Dokumentas kunigams
 Gaires Dievo Motinos komandoms
 Dokumentas - gairės kiekvienam siekiui

Grįžti į turinį 
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ŽINIOS IŠ TARPTAUTINIO JUDĖJIMO

2018 m. liepos 16-21 d. Fatimoje (Portugalija) vyko XII pasaulio Equipes Notre Dame (Dievo Motinos
komandų) susitikimas. Jame dalyvavo ir 10 judėjimo porų bei kun. Mindaugas Martinaitis iš Lietuvos. Penkias
dienas 8,500 dalyvių iš 87 pasaulio šalių kartu meldėsi, klausėsi pranešimų ir porų liudijimų, dalyvavo rožinio
maldoje (rožinio malda skambėjo 10 kalbų, tarp jų ir lietuviškai), stilizuotame kryžiaus kelyje, lankė miuziklą
„Fatima šiandien“ ir visų pasaulio regionų prisistatymų Expo palapinę. Susirinkę poros ir 400 kunigų džiaugėsi
pakilia bendryste prie pusryčių, pietų ir vakarienės stalo, darbo mažose grupelėse metu. Kiekvieną rytą
pradėjome Sūnaus palaidūno palyginimo meditacijomis, kurias pateikė tėvas Jose Tolentino – tikras sutuoktinių
gyvenimo žinovas. Giliais pranešimais bei savo dalyvavimu Dievo Motinos komandas pagerbė Lisabonos
patriarchas kardinolas Manuel Clemente, Ispanijos kardinolas Blazquez Perez, kardinolas Peter Truskon
(Gana), Dikasterijos atsakingos už integralios žmogaus raidos skatinimą vadovas Vatikane. Porų liudijimai
raiškiai kalbėjo apie šiandienius iššūkius šeimai visame pasaulyje, o Musulo (Irake) arkivyskupo emerito
Basilios Georges Casmoussa pasakojimas apie tai, kaip jis buvo ISIS pagrobtas jautriai atskleidė atleidimo
temą. Lietuviams jau pažįstamo Paul Dominique Markovits OCD ir Jean Allemand (buvusio asmeninio kun.
Kafarelio sekretoriaus) pranešimas apie judėjimo įkūrėją kun. Henrį Kafarelį priminė kaip jautriai ir kantriai šis
sutuoktinių apaštalas lydėjo poras. Nuostabi patirtis dalyvauti kartu su kitomis 4000 porų sutuoktinių pokalbyje
(pareiga prisėsti) visiems susėdus centrinėje aikštėje! Visų dalyvavusiųjų maldų intencijos susijungė
kasdieniniame šv. Mišių šventime, o kulminacija buvo santuokos pažadų atnaujinimas, vėl apsimainant
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organizatorių kiekvienai porai paruoštais žiedais, paskutiniąją liepos 21 d.! Tai buvo tikra tikėjimo, vilties ir
bendrystės šventė.
Daugiau nuotraukų rasite paspaudę šią nuorodą
Filmukas youtube

Kadangi 2019 m. vasario 25 d. sukanka 80 metų, kai Paryžiuje, Prancūzijoje, susitiko pirmoji
komanda, viso pasaulio komandos kviečiamos savo vasario mėnesio susitikimą prisiminti šią visam judėjimui
svarbią sukaktį.
(Detalesnė medžiaga, kaip tai pažymėti savo komandų susitikimuose bus atsiųsta vėliau).

2018/2019 metai visos judėjimo komandos ir visi nariai yra kviečiami ypatingai atkreipti dėmesį į
Prisėdimo siekį. Galbūt reikia vėl pasiimti medžiagą (Dokumentą apie prisėdimą) ir kaip per pirmus prisėdimus
pamėginti šį siekį atlikti naujai, o gal reikia ir toliau ieškoti, kaip, kur ir kada jį atlikti, kad duotų vaisių mūsų
porai.
Grįžti į turinį 
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