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Sveiki mielieji, 

Džiaugiames kartu su Jumis artėjančiomis atostogomis, tai galimybė kiekvienam iš mūsų atsitraukti, 

pažvelgti ir pamatyti  „kad buvo labai gera“ Pr 1,2. Dėkojame Dievui už prabėgusius metus, už Jo malones, 

už kiekvieną iš Jūsų. Šiais metais buvom paliesti ir skaudžių išgyvenimų – į Tėvo namus išlydėjom kunigą 

Gintą, kunigą Ladislovą ir brangų sutuoktinį bei mylimą tėtį Arūną. Raginame lydėti artimuosius malda, 

prašydami, kad pats Dievas guostų jų širdis ir remti juos visokeriopa pagalba bei broliška meile. Mums 

visiems jos nuolat prireikia, tad neužmirškim nešiotis ir vieni kitų maldoje.  

 

DMK geros naujienos 

 

 

 

Norim pasidžiaugti dviem naujom komandom – Alytaus ir Vievio, kurios buvo lydimos šiais metais ir 

nusprendė tęsti buvimą judėjime. Dėkojam taip pat juos palydinčiom porom – Šumskams ir Pociams. 

Taip pat džiaugiames dar dviem naujom komandom Vilniuje, kurios jau startuoja ir bus lydimos du metus.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Dėkojame visiems, kurie dalyvavote Gavėnios rekolekcijose, ypač ganytojams ir kunigams, kurie 

padovanojo savo brangų laiką – kas kiek galėjo. Tai buvo dovana mums ir džiugi bendrystės patirtis.  Kitais 

metais vėl visus kviesime Gavėnios pradžioje į mūsų judėjimo rekolekcijas, tai puiki proga patirti kuo 

gyvena kitų komandų poros, o taip pat ir atsinaujinti patiems. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 



 

Taip pat džiaugiames Informacijos porų susitikimu, dėkojam Inesai ir Vidui Čaikauskams, kurie sutiko 

rudenį pravesti mokymus poroms, kurios sutiktų retsykiais pristatyti judėjimą kokioje parapijoje ar kur 

kitur. Tad kviesim Jus, norinčius įsipareigoti šiai tarnystei, susitikti rudenį. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

  

Ypač dėkojam porom, kurios sutiko būti „ryšiais“ tarp mūsų ir Jūsų. Jos su daugumos komandų 

atsakingosiom porom jau buvo susitikusios ir nemažai komandų jau aplankė. Džiaugiames jų tarnyste, 

kviečiame kurti su Ryšių pora pasitikėjimu grįsta draugystę, kuri gali būti paspirtis komandai, ypač kai 

išgyvenam vienokius ar kitokius sunkumus.  

 

 



___________________________________________________________________________________ 

Balandžio gale LR Seime susitiko mūsų sektorius. Džiaugiames kiekvienos poros geranoriškumu ir 

patarimais. Jūs tikrai esate mūsų pagalba ir didelė parama. Buvo aptarti Dievo Motinos komandų 

judėjimo Lietuvoje tolimesni tikslai ir uždaviniai, kuriuos pasiskirstėme. Kas laukia mūsų naująjį sezoną, 

t.y. nuo rudens Jus visus supažindinsime vasaros gale, Telšiuose ir laišku. 

 

 

 

DMK Lietuvoje Skelbimai 

 

 

 

 Liepos mėn. Fatimoje, vyks tarptautinis DMK susitikimas, į kurį išvyksta ir mūsų 10 porų bei 

kunigas. Dėkojame Vaidilei ir Dainiui, kad ėmėsi organizacinių rūpesčių. Melskimės, kad ši 

kelionė atneštų vaisių ir mūsų judėjimui Lietuvoje. 

 Rugpjūčio mėn. 25d. vyks DMK judėjimo susitikimas Telšiuose. Kviečiame visas poras 

dalyvauti, taip pat pakvieskite ir besidominčius mūsų judėjimu bičiulius. Ten pat bus pristatyta ir 

2018-2019 metų programa. Registraciją į šį susitikimą paskelbsime rugpjūčio pradžioje. Kas norėtų 

atvykti iš vakaro ar likti ir sekmadieniui, yra galimybė nakvoti. Bet turite pasiskambinti ir susitarti 

tel. 862560474 Aušrai. 

 Svarbu!!! Labai raginame komandas jau dabar išsirinkti atsakingąją porą, kadangi rugsėjo pirmoje 

pusėje kviesime visas atsakingąsias poras į pusės dienos mokymus Vilniuje. Datą paskelbsime 

vasaros pabaigoje.  

Mielieji, 

 palaimingos mums visiems vasaros, Dievo globos, džiaugsmo mūsų šeimose, daug saulės ir lietaus. 

 Iki susitikimo Telšiuose. 

Ir liekame maldos bendrystėje – antradieniais 21.30 

Simona ir Vladas Bačiuliai 

DMK judėjimo Lietuvoje atsakinga pora 


