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1. Aktualu šiandien
• DMK Lietuvoje atsakingos poros
		 Simonos ir Vlado Bačiulių žodis

Garbė Jėzui Kristui,
Gyvename ypatingą laiką. Atrodo išgyvename kažką panašaus kaip Evangelijos mokiniai (Mk 4), kurių gyvybes „semia“ pavojus. Ar mes šiandien
nesame gundomi pasiduoti nerimui ir baimėms siaučiant, tarytum, nevaldomai audrai? Šiandien ypatingai kviečiami „izoliuotis“, „izoliuotis“ jo artume, neužmiršti ir pasitikėti, kad šioje gyvenimo audroje esame ne vieni.
Viešpats su mumis, jis eina pirmas. Jis kiekvienuose namuose, kiekvienoje širdyje, kuri gręžiasi į jį dvasia ir tiesa.
Pasitikėkime Juo! Ramybės mūsų namams!
Pasiliekame maldoje!
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DĖMESIO!!!
KOMANDOS ŠIAME
LAIKOTARPYJE SUSITINKA
TIK NUOTOLINIU BŪDU!!!

Žemiau kviečiame skaityti:
- ERI paraginimą nutraukti susitikimus įprastu būdu ir ieškoti naujų
- paraginimą dėl pagalbos kunigams
- komandų patirtis apie naujus susitikimų būdus
Ačiū už Jūsų prasmingas iniciatyvas. Ypatingai ačiū Juliui ir Genutei
Liobikams, kurie ėmėsi iniciatyvos kordinuoti judėjimo porų poreikius,
prašymus, pasidalinimus, liudijimus, pasiūlymus ir pan. šiuo ypatingu
laiku. Tad savo laiškus susijusius su šių dienų iššūkiais siųskite jiems:
julius.liobikas@gmail.com; genute77@gmail.com
O maldos intencijas siųsti Živilei ir Mindaugui Adviloniams:
mindauga@mail.ru; zivilead@inbox.lt
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• Tarpatautinio judėjimo poros Catherine
		 ir Christophe Bernard laiško ištrauka

Primygtinai prašome
visų komandų atsakingųjų sustabdyti
komandos susitikimus per ateinančias
epidemijos savaites.

Meilė yra išradinga! Norėčiau, kad jūsų sektoriaus komandos, jūsų komandos būtų išradingos!“ (Tėvas Kafarelis Sektoriaus atsakingųjų ir komandos
atsakingųjų susitikime Versalyje 1969 m.) Audio ar video konferencijos
nėra skirtos vien tik darbo aplinkai, šios techninės priemonės gali pasitarnauti ir komandos susitikimui. Jei tokių priemonių panaudoti neišeis, taip
pat turint omenyje laiką tarp kasmėnesinių susitikimų, komanda gali pasitelkti bendrą maldą, tuo pačiu metu vykdyti Pareigą prisėsti, praktikuoti
dėmesingumą, praktinę ir dvasinę tarpusavio pagalbą; visa tai galime pasitelkti šiuo epidemijos ir prevencinio fizinio atsiskyrimo metu.
Šis laikas ir gavėnios metas primena mūsų neturtą. Esame tikri, kad surasite būdų, tinkamų likti šalia savo komandos narių, ypač pažeidžiamiausių.
Tai metas sustiprinti maldą, kontempliuoti mūsų Viešpatį ir stengtis, kad
gyvuotų mūsų namų bažnytėlės.
Dieve, mūsų Tėve, su švelnumu žvelk į savo kenčiantį pasaulį.

Catherine ir Christophe Bernard
Prancūzijos, Liuksemburgo ir Šveicarijos atsakingieji
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• Paraginimai dėl paramos kunigams

Kviečiame atidžiai
perskaityti judėjimo
porų labai konkrečius pasiūlymus.

Kadangi šiuo metu šv. Mišios viešai nėra aukojamos kunigai lieka praktiškai be jokių realių piniginių aukų, taigi iškyla materialinis stygius. Galvodami apie mūsų komandos kunigą, o ir kitų komandų kunigus manome, jog
komandos galėtų pasirūpinti savo kunigais. Mes galvojame prašyti tam
tikromis asmeninėmis intencijomis prašyti mūsų kunigą aukoti šv. Mišias
privačiai ir aukoti jam pinigų. (Galime daryti jam pavedimą į jo el. sąskaitą).
Taip pat kadangi jie šiuo metu, kaip ir gydytojai, priešakinėse linijose siūlome padėti jiems įsigyti apsaugos priemonių: kaukių, pirštinių, dezinfekcinio skysčio. Svarbu ir juos pačius paraginti, kad tos priemonės ne vien dėl
to, kad jie patys būtų saugūs, bet ir dėl jų taip gausiai lankomų ligonių bei
senelių. Kunigų Italijoje miršta daugiau nei gydytojų, iš to gimė ir apsaugos
priemonių idėja, jie patys tai vargu ar apie tai labai galvos…. Apkabiname
maldoje visus jus.
Vaidilė ir Dainius” (Kauno 1)
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• Paraginimai dėl paramos kunigams

Sveiki, brangieji. Tikimės, kad iš Dievo malonės esate visi sveiki
. Norėtumėm kreiptis į Jus visus su prašymu ir padrąsinimu, kad šiuo išbandymų
metu mes pasirūpintume ne tik artimaisiais, kaimynais, gydytojais, bet ir
savo brangiais kunigais. Tikime, kad jau rūpinatės, ir Bažnyčios vadovybė rūpinasi, bet skatiname sutelkti pajėgas ir bendrai ieškoti galimybių,
pasidalinti informacija ar kūrybiniais sprendimais. Kunigai kartu su gydytojais šioje kovoje stovi priešakinėse linijose, gydytojai kaudamiesi už fizinę
žmonių sveikatą, kunigai – už dvasinę. Neatsitiktinai Italijoje nuo kornoviruso miršta daugiau kunigų nei gydytojų. Kad sėkmingai kautųsi, kovotojai turi būti gerai apginkluoti. Dvasiniais ginklais pasirūpinta – meldžiasi
ištisos pėstininkų, šaulių ir raitelių divizijos , bet reikia nepamiršti ir būtinos fizinės apsaugos. Kunigai daug bendrauja su pažeidžiamiausia grupe
(vyresniais ir sergančiais žmonėmis), teikia jiems būtinus dvasinius patarnavimus; susitinka, nors ir per atstumą, su dvasinės pagalbos ieškančiais
žmonėmis, todėl ypatingai turi saugotis ne tik patys, bet saugoti ir tuos,
su kuriais turi santykį. Pabendravus su keliais kunigais, supratom, kad kol
kas dauguma kunigų neturi būtinų apsaugos priemonių – apsaugos kaukių/respiratorių, vienkartinių pirštinių, apsauginių akinių, dezinfekavimo
skysčio. Žinoma, kunigai ypatingai pasitiki Dievo malone, bet kaip sakė
Šv. Ignacas Lojola, reikia pasitikėti, kad viskas priklauso nuo Dievo, bet patiems padaryti viską, tarsi viskas priklausytų nuo mūsų. Taigi, tuomet, kai
ganytojai rūpinasi dvasiškais mūsų poreikiais, dažnai nelabai apie save
pagalvodami, mes galime jautriai pasirūpinti jų fiziniais ir emociniais poreikiais – parūpindami apsaugos priemones, pasidomėdami, ar turi pakankamai materialinių išteklių, ar tiesiog paskambinti ir pasikalbėti – susitikti
širdimis, kurioms karantinas negalioja. Šiuo laiku, kai Bažnyčiose nevyksta
viešos Šv. Mišios, mes galime pagal išgales prisidėti prie Bažnyčios išlaikymo finansiškai, pvz., užsakant Šv. Mišias svarbiomis intencijomis šiame
laike. Būtų gera pasirūpinti ne tik savo komandų kunigais, bet ir parapijos
kunigais, pažįstamais kunigais, ypač tais, kurie dirba vieni kaimo parapijose. Viešpats tikrai duos reikalingus resursus ir įkvėps kūrybingus sprendimus (pvz. pasidalinti rūsio gėrjybėmis
ir pan.).
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Apsaugos priemonės tampa deficitu, nes jų visiems reikia (verslas LT jau
negali vykdyti veiklos, jeigu neturi ir nenaudoja apsaugos priemonių), Lietuvoje kaip ir jau ne vienoje ES šalyje, per artimiausias savaites karantino
sąlygos tik griežtėja – buvimui viešose vietose jau reikalingos apsauginės
kaukės, todėl svarbu jas kuo skubiau įsigyti. Siunčiame keletą nuorodų,
kur mes pirkome. Kainos sąlyginai normalios, lyginant su skelbiu.lt perpardavinėtojais, bet gal kas žinote, kur yra pigiau. Pasidalinkite prašome informacija, kad galėtume pasirūpinti vieni kitais, kad mūsų artimo Meilė duotų
regimų Gailestingumo vaisių.

1. Apsauginės kaukės/respiratoriai: https://bigbox.lt/oro-valytuvai-jonizatoriai/1062783-respiratorius-zye-05-ffp2.html?ssa_
query=respiratoriai; www.jusuirankiai.lt/respiratoriai/respiratorius-1vnt-ffp2nr-ce.html; www.urtestekstile.lt
2. Vienkartinės pirštinės: www.glove.lt; www.vienkartiniai.lt
3. Akiniai: www.ress.lt; www.darboapranga.lt
4. Dezinfekcinis skystis: www.eurohorecana.lt; “Vilniaus degtinė”
firminė parduotuvė.

Tesaugo mus Viešpats, o mes vieni kitus!
Su meile Audrius ir Evelina
GRĮŽTI Į TURINĮ
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• Pasiūlymai virtualiems susitikimams, pasidalinimai

Šiais metais gavėnia tikrai ypatinga, kviečianti tikrąją to žodžio prasme
išeiti į dykumą, į karantiną. Karantinas – kai, saugodami save ir vienas kitą,
užsidarome savo namuose ir atrodo, kad viskas aplinkui sustoja. Bet tai
tik akimirkos įspūdis. Esame technologijų, virtualių komunikacijų amžiuje.
Galime virtualiai dalyvauti Šv. Mišiose, susitikinėti su mylimais žmonėmis.
Apkabinti vienas kito negalime, bet jungtis maldos bendrystei, pasidalijant
kaip kas gyvename, tai visai įmanoma. Tai rodo ir Lietuvos Dievo Motinos
komandų patirtis.
Kauno pirma komanda dalinosi, kad jų komanda nutarė nieko nekeisti savo
suplanuotuose susitikimuose ir tuo pačiu laiku susitikti virtualiai. Šeimos
virtualiai prisijungė ir pradėjo bendra malda, paeiliui kalbėdami „Gailestingumo vainikėlį“. Vėliau sekė dalijimasis poromis: kaip įprastai kiekvienas
pasidalino stipriausiais dvasiniais išgyvenimais, savijauta šiuo neįprastu
iššūkių kupinu laikotarpiu. Komandos nariai liudija: „jautėme stiprų dvasinį
paikymą ir nutarėme taip susitikti kiekvieną sekmadienį tuo pačiu laiku.
Dievas tikrai laimina mus visus, nesvarbu kokiu būdu mes susitinkame.
Norime padrąsinti visas komandas tęsti susitikimus, nes gauname labai
daug“.
Vilniaus 10 komanda liudija: „Džiugu buvo, kad galėjo visi dalyvauti, dalintis patyrimais ir išgyvenimais, kartu melstis. Bendra malda teikia ramybę“.
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8

• Pasiūlymai virtualiems susitikimams, pasidalinimai

Kauno 4 komanda dalinosi, kad visa komanda kol kas jungėsi tik bendrai
maldai. Bendrai maldai nutarė susitikti ir savaitės eigoje, nes tai labai stiprina, o virtualų susitikimą darys ateinantį sekmadienį.
Aišku, tokie susitikimai turi ir tam tikrų iššūkių, pvz., kunigas neturi techninių priemonių virtualiai dalyvauti komandų susitikime. Bet tikriausiai viena
iš galimybių būtų tokia, kad jis paskambintų telefonu ir bent taip dalyvautų
pokalbyje. Taip pat iššūkis gali būti smalsūs vaikai, – juk jie kartu namuose.
Bet gal tokiu atveju padėtų jiems pasiūlytos įdomios veiklos? O gal vaikams visai patiktų per virtualų komandos susitikimą bent kurį laiką pabūti
kartu su tėvais? Taip pat gali būti ir techninių problemų, pvz., trūkinėjantis
ryšys ar vėluojantis garsas. Tada belieka apsišarvuoti kantrybe, o kartu
meldžiantis, kai maldą sako vienas, kiti gali kartoti išjungę mikrofonus.
Tad sėkmės atrandant savo susitikimų variantą. Žiūrėkime į tai kūrybingai.
Junkimės, dalinkimės ir melskimės kartu. Taip tikrai bus lengviau išgyventi
šį neįprastą mums laikotarpį.
Informacijos sistemintojai
Genovaitė ir Julius (Kauno 4 komanda)

P. S. DMK komandų narių siūlomos programos virtualiems
susitikimams:
1. On-line pokalbiai per Facebook Messenger.
2. Microsoft Teams programa. Nemokama versija leidžia multi video
konferencijas. Reikia tik turėti Microsoft paskyrą.
3. ZOOM Cloud Meetings. Tai mokama paslauga, bet labai patogi,
netrūkinėjo ryšys (pirmas mėnuo nekainuoja).
4. Skype programa.
meet.google.com (šią aplinką mokytojai naudoja vesti virtualias pamokas: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1152906/kauno-mokytoja-eksperte-parode-kaip-veda-nuotolines-pamokas-yra-ko-pasimokyti-ne-tik-mokykloms)
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2. DMK Lietuvos Sektoriaus 				
naujienos
• Judėjimo dvasinio patarėjo K. Kėvalo žodis

Dievo Motinos Komandų Judėjimas yra Viešpaties meilės šeimoms dovana. Vyro ir moters santuoka ir jos vaisius – vaikai yra mažoji namų Bažnyčia. O Kristus savo sužadėtinę Bažnyčią nori nuolat palaikyti savo meile
ir visokeriopa globa. Tam jis įkvėpė šį nuostabų judėjimą pasaulyje, kurio
dėka šeimos yra stiprinamos platesnės šeimų bendruomenės, kuri vadinasi Dievo Motinos komandos. Ir ne atsitiktinai jos taip pavadintos. Juk meilė
yra ir duotis ir užduotis. Dėl jos reikia ir kovoti ir turėti palaikymo strategijas
ir drauge siekti bendro tikslo – sutuoktinių šventumo. Didis džiaugsmas
matant kaip šis judėjimas Lietuvoje auga ir stiprėja bei kviečia naujas sutuoktinių poras įsijungti į šį Viešpaties projektą.
Labai džiaugiuosi pradedamu leisti Dievo Motinos Komandų naujienlaikraščiu, kurio tikslas nušviesti DMK judėjimo aktualijas, padrąsinti sutuoktinius jungtis į komandas, o svarbiausia liudyti Viešpaties malones kurios
aplanko mūsų judėjimo šeimas. Šiais metais kai minime didžio šeimų globėjo, popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II metus, melskime jo užtarimo mūsų
šeimoms ir jo globos Dievo Motinos Komandų judėjimui Lietuvoje!
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• DMK Lietuvoje atsakingos poros Simonos
		 ir Vlado Bačiulių žodis

Brangieji, džiaugiamės vis stiprėjančia judėjimo bendryste. Nepaisant
įvairių sunkumų judam pirmyn. Kiekvienas susitikimas su Jumis, su savo
komanda tai didelis pastiprinimas porai. Džiugu matyti vis gausesnį Jūsų
dalyvavimą ir išgirsti Jūsų iniciatyvas judėjime. Džiaugiamės, kad esate vis
savarankiškesni, kad puoselėjate savo komandas. Džiaugiamės kunigais,
ypač naujai prisijungusiais. Džiugu buvo išgirsti jų liudijimus apie savo komandas ir jų norą būti komandoje. Džiaugiamės, kad organizuojant vieną
ar kitą renginį vis daugiau Jūsų atsiliepia į pagalbos prašymą. Dėkojame
visiems prisidedantiems, o ypač besimeldžiantiems už judėjimą. Esame ir
maldos bendruomenė. Malda – pamatas mūsų komandų ir judėjimo. Kviečiame neužmiršti antradienio 21.30 valandos, kai Viešpats ypatingai mus
suvienija. Ta proga mes dar kartą prašome melstis, kad Viešpats padėtų
išrinkti porą, kuri nuo rudens perimtų judėjimo vairą. Taip pat, kad ateinanti pora atpažintų Jo valią jiems ir išdrįstų ištarti savo „Taip“. Liekame
maldos bendrystėje.
Simona ir Vladas
DMK Lietuvoje atsakinga pora
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• Už ryšius su ERI atsakingos poros
		
Claire ir Rimvydo Bačkių (Vilniaus 1) pasidalinimas

Sveiki,
Sektoriaus komandoje mes, Claire ir Rimvydas Bačkiai (Vilniaus 1), einame
‚užsienio reikalų ministrų‘ pareigas. palaikome ryšius su Terese ir Antoine Leclerc, pasaulio atsakingos komandos ERI atsakingąja pora už mūsų
regioną. Jie mus palydi, padeda judėjimui Lietuvoje nusistatyti gaires bei
seka atliktų darbų ataskaitas. Jie mus skatina ugdyti dvasinį gyvenimą ir
glaudžiai bendradarbiavome ruošiant 2019 metų rekolekcijas, kurias jie
vedė su kunigu Vincentu iš Šveicarijos. Mus vis džiugino mintis, kad dalyvaujame Dievo plano įkurimui Lietuvoje.
Papildomai Claire prisiėmė atsakomybę už naujienų sekimą Tarptautinio
ar Prancūzijos judėjimo svetainėse, bei už metinių temų ir naujausių dokumentų paiešką.
Prisipažinsime, kad mūsų Prancūžų kalbos žinojimas, mūsų patirtis Prancūzijos DMK bei užpraeitų metų dalyvavimas Fatimos susitikime Portugalijoje su keliais tūkstančiais DMK porų iš viso pasaulio, mums labai padejo
atlikti šių pareigų užduotis ir tikimės, kad padėjome visam Lietuvos sektoriui pasijusti tikra tarptautinio judėjimo dalimi.
Šiais metais susiburs nauja sektoriaus komanda. Taigi, jei tik sugebate
susišnekėti prancūziškai ar angliškai, jei megstate bendrauti, ir jei jaučiate
norą įkviepti Lietuvos judėjimą naujomis mintimis, kviečiame susisiekti su
mumis ir pasisiūlyti užimti šias pareigas: Backis7@gmail.com (Vilniaus 1)
Rimvydas ir Claire Bačkiai
GRĮŽTI Į TURINĮ
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• Už maldą judėjime atsakingos poros Živilės
		 ir Mindaugo Advilonių (Kauno 3) pasidalinimas

Gyvenime nuolat ko nors siekiame – išmokti žengti pirmąjį žingsnį, ištarti
pirmąjį žodį... Mums augant auga ir mūsų siekiai: siekiame baigti mokyklą, įgyti išsilavinimą, profesiją, darbą, atrasti pašaukimą... Sukūrę šeimą
nenustojame siekti gilesnės ir brandesnės tarpusavio meilės, gilesnių tarpusavio santykių, laimingo mūsų ir vaikų gyvenimo. Siekiame ir šventumo.
Dievo Motinos komandų judėjimo įsteigėjo A.Kafarelio mintyje siekiai tampa priemone, savita „įrankių dėžute“, padedančia kasdien, mažais žingsneliais eiti pirmyn ir niekada nesustoti. Vienas iš šių siekių – malda kaip
pokalbis su Viešpačiu apie mūsų džiaugsmus ir vargus, sėkmes ir sunkumus, prašymus ir atsiprašymus. Apie viską, kuo gyvename, kas esame,
ko trokštame... Asmeninės, sutuoktinių ir šeimos maldos laikas gali tapti
mūsų ramybės, užuovėjos, vilties, džiaugsmo vieta, o taip pat ir „kovos“ už
save ir kitus erdve, kur veidas į veidą susitinkame su Tuo, kuris pakvietė
mus gyvenimui ir kviečia šventumui.
Melstis kartu – tai būti gilioje, betarpiškoje, besąlygiško pasitikėjimo ir artumo bendrystėje su kitu – Dievu, sutuoktiniu, vaikais, komanda, judėjimu, vietine ir visuotine Bažnyčia. Tai būdas „visuomet melstis ir nepaliauti“
(Lk 18, 1). Kad malda mus maitintų, reikia kelių dalykų: kad ji būtų gyva, tiktų
mums ir mus keistų. Malda, kurią esame kviečiami praktikuoti judėjime (su
Šventu Raštu, asmeninėje ir sutuoktinių/šeimos maldoje, komandoje), gali
mus jungti, vienyti, gaivinti, tapti unikalia ir tinkančia tik mums, vedančia
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• Už maldą judėjime atsakingos poros Živilės
		 ir Mindaugo Advilonių (Kauno 3) pasidalinimas

gilesnės bendrystės ir šventumo link. Puikūs maldos vadovai ir kasdienio
gyvenimo su malda gairės – judėjimo įkvėpėjo Anri Kafarelio knyga „Nauji
laiškai apie maldą“, taip pat neseniai pasirodžiusi jo tėvynainio, teologo,
kardinolo Jeanas Marie Lustiger knyga „Pirmieji žingsniai į maldą“, paprastais praktiniais patarimais kviečianti kasdienei kelionei su Kristumi. Kviečiame kaskart susitikti maldoje visą Lietuvos DMK – ne tik maldoje prisėdant
poros pokalbiui, asmeninei, sutuoktinių ar šeimos maldai, meldžiantis su
Švemtu Raštu, bet ir mūsų visų bendrame judėjimo susitikime su Jėzumi.
Internetiniuose judėjimo ir kituose Katalikų Bažnyčios puslapiuose galime
rasti maldų intencijas dėl mums, Lietuvai, pasauliui, Bažnyčiai reikšmingų dalykų, taip esame kviečiami patys išsakyti ir atsiųsti savas intencijas.
Pagal galimybes susitikime maldoje antradieniais 21.30 val., dalinkimės
maldos intencijomis, kad dar giliau išgyventume bendrystę, artumą Dievui
ir vieni kitiems...

Živilė ir Mindaugas Adviloniai
DMK sektoriaus atsakingieji už maldą
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• Už palydinčias poras atsakingų Vaidilės ir Dainiaus
		Šumskų (Kauno 1) pasidalinimas

Šiuo metu Lietuvoje yra 5 palydimos komandos: Vilniuje dvi naujos komandos ir viena Kaune keliauja pirmus metus, taip pat viena komanda
Vilniuje ir viena Kaune keliauja antrus palydėjimo metus.
„Įkurti naują komandą – jautrus reikalas. Per daug skubota pradžia, aiškiai
neapibrėžus tikslų ir metodų, beveik garantuotai leis patirti nesėkmę“ –
DMK chartijoje sako tėvas H. Kafarelis.
Lietuvoje naujos komandos pagal naują judėjimo parengtą palydinčios
poros vadovą (ATEIKITE IR PAMATYSITE, ATEIK IR SEK MANE) yra palydimos dvejus metus. O poros, jaučiančios kvietimą ir galinčios atsiliepti
šiai tarnystei, yra parengiamos vienos dienos mokymuose. Mūsų judėjimo
internetiniame puslapyje, dokumentų skiltyje, galima rasti palydinčių naujų komandų pirmų dviejų metų ugdymo medžiagą ATEIKITE IR PAMATYSITE… – tema skirta naujai susibūrusios komandos nariams ir ATEIKITE
IR PAMATYSITE… – tema skirta naujai susibūrusiai komandai, antraisiais
metais. Patartina taip pat su šiomis temomis susipažinti jau seniai palydėjimą baigusioms komandoms ir taip atnaujinti savo žinias bei rasti naujo
įkvėpimo kurti santykius ir bendrystės džiaugsmą komandoje.
Nepaprastai gera matyti, kai naujos komandos nuėjusios pirmų ir antrų metų
kelionę atsiveria T. Kafarelio taip puoselėtai dvasiai, būti jautriems meilėje, kad kiekvienas narys – vyras ir moteris – jaustųsi priimtas, suprastas,
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• Už palydinčias poras atsakingų Vaidilės ir Dainiaus
		Šumskų (Kauno 1) pasidalinimas

nepatirtų kritikos, o svarbiausia, jog visi šie žmonės kartu ir kiekvienas asmeniškai diena iš dienos mokytųsi sekti Kristumi.
Dėkingi visiems nario įnašą pervedusiems judėjimo nariams, ir tiems, kurie kitaip prisidėjo, jog galutinai būtų išversta ir parengta tam reikalinga
medžiaga – palydinčiosios poros vadovas ir pirmų bei antrų metų skaitiniai. Nuoširdžiai dėkojame visoms, šiai tarnystei neabejingoms ir atsiliepusioms poroms ir laukiame visų, kurias Viešpats dar paragins šiai tarnystei
atsiverti.
Kaip kun. H. Kafarelis mėgdavo pabrėžti, visi esame atsakingi už žinios
apie DMK skleidimą, būkime jautrūs poroms, kurios gyvena ir dirba šalia
mūsų ir vis dar ieško būdo kaip sekti Kristų kasdienybėje, o galbūt esame
raginami palydėti naujas komandas.

Vaidilė ir Dainius Šumskai
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• Sektoriaus poros Aldutės ir Algio Bagdonų
		 (Ukmergės 1) liudijimas

Susituokėm šv. Teresės bažnyčioje Vilniuje prieš 33 metus. Mes prisiekėm
vienas kitam, o Viešpats laimino ir pažadėjo lydėti bendro gyvenimo kelionėje. Nelengvas tas kelias šitoje kelionėje – su išbandymais, paklydimais
ir ieškojimais. Užauginome du vaikus, tapome seneliais – turim nuostabų
anūką.
Prieš septynerius metus atėjome į Dievo Motinos Komandų šeimą. Išgyvenome naujai santuokos sakramentą, kaip nuostabios malonės šaltinį.
Dar kartą patyrėme Kristaus meilę mums. Atradome, kad esame pašaukti į
šventumą per šeimą, kokia svarbi ir galinga sutuoktinių, šeimos malda. Patyrėm Jėzaus buvimą mūsų kaip sutuoktinių santykiuose, mūsų komandoje, visoje Dievo Motinos Komandų šeimoje. Patyrėme savęs dovanojimo
vienas kitam malonę, Dievo Motinos užtarimą ir globą.
Viešpats augina mus, kaip sutuoktinius, savęs dovanojime kitam, tarnystėje kitoms šeimoms, santuokinėje meilėje, kviečia atsiliepti į Jo kvietimą.
Džiaugiamės, kad esame maža didelės Dievo Motinos šeimos dalis ir dėkojame Viešpačiui už mūsų santuoką ir visas šeimas.
Viešpatie, Jėzau, tu esi kelias, tiesa ir gyvenimas. Tau visa garbė ir šlovė
per amžius. Švč. Dievo Motina lydėk, laimink ir užtark mus.
Aldutė ir Algis Bagdonai
Ukmergės DMK
GRĮŽTI Į TURINĮ
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• Už FB ir interneto puslapį atsakingos poros
		
Severinos ir Mindaugo žodis.

Sveiki, esame Mindaugas ir Severina Šedžiai. Šiuo metu kuruojame ir rūpinamės Dievo motinos komandos internetiniu puslapiu ir Facebook paskyra. Siekdami, jog puslapis ir paskyra būtų kaip gallina įdomesni ir artimesni, prašome visų, kurie turi gerų įdėjų ar pastebėjimų kreiptis į mus:
anireves@gmail.com ir m.sedys@gmail.com“.
Severina ir Mindaugas Šedžiai
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3. DMK veikla
• Mokymai-susitikimai

– Džiaugiamės praėjusiais šio sezono judėjimo susitikimais, mokymais,
renginiais. Džiaugiamės vis gausesniu porų dalyvavimu juose. Tai liudija
mūsų sąmoningumą vienam iš judėjimo įsipareigojimų – „broliškai bendrauti su kitų komandų poromis ir jas priimti, kai atsiranda proga“ (plg.
DMK Chartija, 17 psl.). Labai dėkojame Ukmergės komandai už surengtą
renginį gruodžio 8 d. Mieli ukmergiškiai, esate mums dosnumo pavyzdys.
Ačiū už atviras Jūsų širdis. Nuotraukos: http://www.equipes-notre-dame.
lt/svc-mergeles-nekaltojo-prasidejimo-svente-2019/
– Dėkojame prisijungusiems prie Mišrių komandų susitikimo organizavimo Rasai ir Rimui Labrencams (Vilniaus 7). Tikimės, kad poros vis labiau atras šių susitikimų naudą. Nuotraukos: https://www.facebook.
com/266265763722447/photos/pcb.1120305744985107/1120304908
318524/?type=3&theater
– Ypatingai džiaugiamės praėjusia DMK kunigų popiete, šaunu, kad jie
rado laiko savo darbų sūkury. Dalinamės vienu iš dalyvių, Kauno 2 komandos kunigo Artūro pasidalinimu.
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• Kun. A. Kazlausko (Kauno 2) pasidalinimas
		 apie DMK kunigų popietę

Metinės DMK rekolekcijos Vilniaus Trinapolio rekolekcijų namuose prasidėjo kunigų popiete. Komandas palydintys penkiolika kunigų su kardinolu
Audriu Juozu Bačkiu ir vyskupu Kęstučiu Kėvalu bei Simona ir Vladu Bačiuliais ir Jone ir Dariumi Chmieliauskais, pirmiausia, kaip dera Komandų
žmonėms, susėdo trinapolietiškai skanių pietų.
Papietavus visi susibūrė bibliotekoje pasidalinti savo patyrimu komandose.
Popietei vadovavęs vyskupas Kęstutis dėkojo kunigams už jų dėmesį šeimoms ir palydėjimo tarnystę. Tada buvo pakviestas kiekvienas pasidalinti
savomis įžvalgomis. Kardinolas, laikytas DMK judėjimo Lietuvoje pradininku,
visus nuopelnus atidavė savo sūnėno šeimai, patirtį parvežusiai iš Prancūzijos ir siekusiai gyventi krikščionišką šeimos gyvenimą. Kunigai dalijosi savo
įspūdžiais, netikrumu dėl kompetencijų bei uždavinių, keitėsi asmeninių įsipareigojimų sampratomis, džiaugėsi, kai kurie jau daug metų, galėdami būti
arti šeimų, geriau suprasti jų vidinius procesus, o drauge ir savo kunigiškąjį
pašaukimą bei specifinę tarnystę; buvo džiaugtasi galimybe lyginti krikščioniškojo gyvenimo skirtingumus, panašumus, o drauge ir sunkumus šeimoje
ir kunigystėje. Dėkodami už nepamainomą palydėjimo Komandose tarnystę, kunigams dėkojo Jonė ir Darius Chmieliauskai. Neprailgo laikas, leidęs
pamatyti vieniems kitus, pajausti vienybę toje pačioje ir drauge labai įvairialypėje kunigiškoje tarnystėje. Galimybė būti drauge ir dalintis sėkmėmis ir
nesėkmėmis – tai abipusis pastiprinimas pašaukimo kelyje.
Nuotraukos: http://www.equipes-notre-dame.lt/dmk-kunigu-popiete-tri-

napolyje-2020-02-28/
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• DMK Lietuvoje rekolekcijos

– Jau tradicija tapo DMK porų rekolekcijos Gavėnios pradžioje. Džiaugsmas
matyti mus taip gausiai susibūrusius. Per 5 dienas užsiregistravo 80 žmonių,
dalyvavo dar daugiau. Tai liudija porų troškimą ir džiaugsmą būti vienybėje
su judėjimu. Dėkojame Monikai ir Vytautui už pasidalinimą.
„DMK porų ir kunigų susitikimai suteikia džiaugsmo ir bendrystės jausmą,
todėl nedvejodami užsiregistravome į rekolekcijas. Suklusti ir susimąstyti
vertė Vyskupo Kęstučio Kevalo paskaitos, ypač palietė mintis: „kitas man
yra dovana, kad galėčiau turėti gyvenimą“. Tėvas Severinas dalinosi vaizdingomis įžvalgomis apie pasitikėjimą vienas kitu, gebėjimą prašyti pagalbos
silpnybėje ir pykčio pažinimą. Iš Kardinolo Sigito Tamkevičiaus paskaitos
apie gundymus ypatingai aktuali pasirodė mintis ir paraginimas: „Kai esame
džiaugsmingi (turime širdies džiaugsmo) iš gundymo išeiname laimėtojais,
o jei džiaugsmo trūksta – eik išpažinties“. Rekolekcijos dovanojo bendrystę
su jau pažįstamomis ir nepažįstamomis poromis, buvo gera su kiekvienu
apsikabinti, dalyvauti grupelių pasidalinimuose, adoracijoje. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie organizavimo.“
Monika ir Vytautas Staliūnai

http://www.equipes-notre-dame.lt/dmk-rekolekcijos-trinapolyje-2020-02-28-03-01/
Nuotraukos:
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• Kas verčiama šiuo metu?

Šiuo metu yra verčiamos metinės temos:
1. Apaštališkasis paraginimas Gaudete et exsultate (susitikimo vadovas)
2. Laudato Si (popiežiaus Pranciškaus enciklika): enciklika apie rūpinimąsi bendrais namais
3. Evangelija pagal šv. Matą (pirmieji ir antrieji metai) – tėvas Bernard‘as
Rey, OP
4. Evangelija pagal šv. Morkų (pirmieji ir antrieji metai)
5. Šv. Jono skaitymas (pirmieji ir antrieji metai) – tėvas Donatien‘as Mollat
6. Evangelija pagal šv. Luką – tėvas Bernard‘as Rey, OP
7. Metai su šv. Pauliumi
8. Apaštalų darbų skaitymas – tėvas Bernard‘as Rey, OP
9. Magnificat. Ši tema parengta keturiems susitikimams pagal Magnificat
tekstą. Ja galima papildyti metų studijas arba gilintis į Magnificat visus metus, padalijant skyrius per pusę ir vieną jų išnagrinėjant per du susitikimus.
10. Gyvybę mums teikiantys sakramentai. Aiškiai ir glaustai per tris pirmus
susitikimus sakramentai susiejami su Dievo Meile. Tada sakramentai aptariami ypatingu būdu, po to atskleidžiamas jų ryšys su mūsų krikščionišku
gyvenimu. Kiekvienas susitikimas pradedamas medžiagos išdėstymu, tada
seka tekstai apmąstymui pagilinti ir galiausiai tekstai susitikimui: malda, gairės Pareigai prisėsti ir pasidalijimui komandoje.
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• Kas verčiama šiuo metu?

Gegužės mėnesį numatyta įkelti į puslapį šių temų įžangas ir tekstus pirmiesiems susitikimams, kad galėtumėte „pajusti“, ar tinka jums.

Jeigu kiekviena pora atliks savo praeigą įnešti metinę auką ir jeigu pavyks atsisiųsti, dar numatoma versti:
1. „Septynios Biblijos poros“. Pagilinti poros gyvenimą remiantis Senuoju
Testamentu: toks yra šios temos, skirtos septynioms poroms iš Biblijos, iššūkis. Kiekvienas veikėjas mums tampa gyvas ir artimas.
Žinoma, aplinkybės tikrai kitokios, nei mūsų gyvenamos šiandien, bet kiekvienos poros istorijos siunčiama žinutė yra autoriaus išskirta ir ja dalijamasi
su mumis.
2. „Gyvenimas ir ištyrimas“. Per du pirmuosius susitikimus suprasime, kad
turime veikimo ribas, galimybes rinktis ir kad mūsų laisvė įtraukta į mūsų
sprendimus. Dievas tikrai turi ką mums pasakyti, ir dera imtis priemonių, kad
Jį išgirstume. Per kitus šešis susitikimus apmąstysime įvairias svarbias gyvenimo sritis: laiką, išsilavinimą, darbą ir profesiją, įsipareigojimus, laisvalaikį ir
atostogas, pinigus, sudėtingas situacijas.
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• Finansai – svarbu

Apie finansus: juokais ir rimtai.
Ei, visi, kas gali išspręsti šią matematinę mįslę?
Vienas judėjimas Lietuvoje jungia virš dviejų šimtų narių ir niekam nemoka atlyginimo. Jo išlaidos susidėda pagrinde iš įvairios medžiagos vertimų,
maketavimų ir jų leidinių,taip pat naujų metinių temų (jų iš viso yra virš 100),
kurios vienos vertimas kainuoja maždaug 600 €. Atsakinga judėjimo komanda (sektorius) nemėgsta ir nenori spausti savo narių dėl nario mokesčio,
bet vis dėlto primena kelis kartus per metus, tiesogiai ar per atsakingąsias
poras, kad galima palaikyti judėjimą net tik maldomis bet ir finansiškai, gal
net ir neskausmingai skiriant jam 1,2% GPM.
KLAUSIMAS:
Kiek narių turi būti judėjime, kad jis galėtų be tarptautinio judėjimo
finansinės paramos išleisti bent penkias naujas temas per metus?
Gal galite prisidėti prie šios mįslės sprendimo?
Rimvydas ir Vladas

Trumpai: labai prašome iki birželio 1 d. paaukoti judėjimui vienos
dienos darbo užmokestį, tie kurie to dar nepadarėte.
Judėjimo rekvizitai: pavadinimas – Equipes Notre-Dame Lietuva;
sąsk. nr.: LT787300010146361370
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