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Kunigo Liutauro Vilėniškio sveikinimas  
ir įžanginis žodis 1. 

Mielos Dievo Motinos komandos, 

Kristus prisikėlė! Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti visas Dievo Motinos 
komandas Lietuvoje! Šiais metais Kristaus prisikėlimo iškilmė gal ir nėra 
tokia, kokios visiems norėtųsi, tačiau Dievas tikrai nėra apribotas karan-
tino! Prisikėlusio Kristaus žinia gali įveikti visas sienas ir apribojimus, Jis 
juk nugalėjo pačią mirtį! Tai mus įkvepia nešti šią žinią ir gyventi ja savo 
kasdienybėje, kuri būtų perkeista ir įprasminta. Juk jei Jėzus neprisikė-
lė, tuomet visas mūsų tikėjimas yra bevertis ir absurdiškas, dramatizuotas 
vaidinimas su įvairiais  papročiais, veiksmais ar giesmėm. Tačiau jei Jėzus 
prisikėlė, tai Jis turi būti viso mūsų gyvenimo centras ir viršūnė.
Lietuvos įvykių kontekste, popiežiaus paskelbti šeimos metai, tikrai mus 
visus ir guodžia ir stiprina.
Popiežius Pranciškus mus kviečia prisiminti prieš 5 metus parašytą apaš-
tališką paraginimą Amoris Laetitia, kuriame kalba apie meilę šeimoje. Ir 
tai šių dienų kontekste, mums Lietuvos žmonėms, yra ypatingai svarbu – 
akcentuoti, permąstyti ir iš naujo patirti šeimos teikiamą paguodą, meilę 
bei priėmimą. Apaštališkame praginime popiežius Pranciškus jau pirmo-
mis eilutėmis įveda į esminį kontekstą „ Meilės džiaugsmas išgyvenamas 
šeimoje, yra ir Bažnyčios džiaugsmas“. Atrodytų gal kiek saldoka ir sunkiai 
pasiekiama, suvokiant šeimos kasdienybės realybę, kurioje apsčiai sklidi-
na taurė įvairių patyrimų, kurie ne visada spinduliuoja tik džiaugsmu. 
Vis tik, kaip ir prieš Prisikėlimo džiaugsmą turime kartu su Jėzumi keliauti 
Golgotos kelią, kuriame patiriamos patyčios, smurtas, skausmas, liūdesys 
bei mirtis ant kryžiaus. Visa tai atrodo itin skausminga, tačiau vainikuojama 
Prisikėlimu ir viltimi. Mes iki šių dienų, metai iš metų vėl keliaudami liturgi-
niu laiku, puolame į nuodėmės spąstus, tačiau visada turime viltį Dieve ir 
Jo gailestingume, vėl kylame su Velykinio džiaugsmo sklidina širdimi. Šei-
mose tarsi viskas nuo kitos pusės - kasdienybės rutinoje, rūpestyje buiti-
mi, nesibaigiančiuose darbuose, ligose, vaikų išdaigose, susipainiojusiose 
emocijose ar jausmuose, vis tik galime stabtelėti ir grįžti į tą akimirką, kai 
Viešpaties ir bendruomenės akivaizdoje buvo ištartas lemtingas „Taip“ ir 
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priesaika nuskambėjusi iš sužadėtinio/ės lūpų amžiams sujungė du žmo-
nes keliauti sutuoktinių kelionę kartu. Tai dvejų atskirų žmonių mirimas 
sau, vardant Dievo sujungtos sąjungos prisikėlimo! Štai ši sakramentinė 
akimirka yra prasidėjusio ilgo kelio atspirties esmė. 
Ir belieka tik dėkoti, kad esate drąsūs keliauti šią kelionę kartu – per iš-
šūkius, per sudėtingas situacijas, per džiaugsmą, per vargą bei laimę, per 
ligas ir negalias, per juoką ir bendrystę. Tepadeda Jums prisikėlęs Jėzus!
Ypatingai šiais metais norisi kreiptis ir į šeimos vyrus. Bažnyčioje švenčia-
me ir Šv. Juozapo metus. Žmogaus, kuris ryžtingai priėmė angelo žinią ir 
visu savo gyvenimu liudijo kantrią meilę Jėzui, bei Dievo Motinai Marijai. 
Atrodytų, ką jis padarė? Buvo paprastas šeimos vyras – rūpinosi šeima bei 
dirbo savo amatą. Bet net ir po dviejų tūkstantmečių vis tik mes žvelgiame 
į Šv. Juozapą, kaip globėją ir jaučiame tėvišką rankos apglėbimą. Vyro 
ramybė, romumas, užtikrintumas bei tylūs meilės darbai vardan savo šei-
mos – laimingos šeimos garantas.  Vyrai, būkite savo šeimose, arti ir visu 
savimi!
Norisi šį sveikinimą ir pasidalinimą užbaigti paties popiežiaus Pranciškaus 
žodžiais, kuriais jis baigia savo apaštališkąjį paraginimą „Keliaukime šei-
mos, keliaukime toliau! To, kas mums pažadėta, visada yra daugiau, nei 
galime įsivaizduoti! Nepraraskime vilties dėl savo trūkumų ir lygia greta 
nepaliaujamai ieškokime mums pažadėtos meilės ir bendrystės pilnatvės“ 
(AL 325). Ir tik priminti, kad Bažnyčia krykštauja iš džiaugsmo matydama, 
kaip meilės džiaugsmas, nepaisant visų iššūkių, yra patiriamas šeimoje!

Maldoje su jumis, 
Kun. Liutauras Vilėniškis

 

Kunigo Liutauro Vilėniškio sveikinimas  
ir įžanginis žodis
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Severinos ir Mindaugo, DMK Lietuvoje  
atsakingos poros, sveikinimas2. 

Pagaliau peržengėme šv. Velykų slenkstį. Norime Jus nuoširdžiai pasvei-
kinti su Kristaus Prisikėlimo švente. Meldžiame jums visiems gausios Vieš-
paties palaimos jūsų kasdienybėje.

Velykos būtent tas laikotarpis kai atsiskleidžia mūsų tikėjimo esmė ir tiks-
las. Būtent gilus ir tikras tikėjimas apie prisikėlimą suteikia mums nepajudi-
namą viltį, kuri yra tvirtas pagrindas mūsų kasdienybėje, kuri pilna pasau-
lio dvasios ir gundymų. Viltis suteikia mums pagrindą džiaugtis, nušviečia 
mūsų kasdienybę Kristaus šviesa ir stiprina mus visuose sunkumuose, ku-
rie atrodo per sunkūs. Kaip Vyskupas Juozas Matulaitis yra pasakęs „Vil-
ties kuliminacija – šventumas, kuris taip retas mūsų kasdienybėje, kuris 
yra vienintelis tikrai prasmingas ir vertas žmogaus gyvenimo siekis, nes 
būti šventu – reiškia atsiverti Dievo veikimui mumyse, būti kartu su Dievu, 
būti laimingu.
„Viešpats tikrai prisikėlė!“ (Lk 24, 34). Todėl džiaukimės ir būkime laimingi.

Jūsų brolis ir sesė maldoje,
Severina ir Mindaugas

Brangūs sutuoktiniai ir kunigai, 
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Kunigų popietė 20213. 

Mes norime pasidžiaugti 2021 02 19 dieną įvykusia kunigų popiete. Mums 
kaip sutuoktiniams buvo tikra dovana joje sudalyvauti. Claire ir Rimvydo 
Bačkių pagalba pavyko pasikviesti svečią iš užsienio, kunigą iš Belgijos 
– Tommy Scholtes. Kunigas Tommy daugiau nei 30 metų dalyvauja DMK 
judėjime, šiuo metu palydi tris skirtingas komandas. Popietės metu nuose-
kliai pristatė kunigo vaidmenį komandoje, taip pat dalinosi savo asmenine 
patirtimi. Tuo pačiu ir mūsų judėjimo kunigai dalinosi, turėjo galimybę klausti 
ir diskutuoti. Klausimų buvo labai įvairių ir daug, todėl susitikimas užsitęsė. 
Visus judėjimo kunigus prieš numatomą popietę viso judėjimo vardu (t.y. 
jūsų, sutuoktiniai, vardu) „palepinome“ – visi be išimties gavo „lauknešė-
lius“. Iš kunigų jautėme daug džiaugsmo, nustebimo ir dėkingumo.

Šedžiai+

2021 m. vasario 19 d. atsakingoji DMK pora pakvietė kunigus, dalyvaujan-
čius šiame judėjime, susitikti nuotoliniu būdu su ilgamečiu judėjimo ku-
nigu iš Belgijos, Tommy Scholtes SJ. Na, į tokį pakvietimą, su kiekvieno 
asmeniškai gautais pyragais ir dovanomis, negali neatsiliepti. Buvo smagu 
pamatyti, kurie kunigai dalyvauja šiame judėjime. Ateityje, iškilus klausi-
mams, galėsime vieni su kitais susisiekti. 
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Kunigai dalinosi, kaip jiems sekasi DMK komandose. Vėliau ir brolis Tom-
my paliudijo savo patirtį ir atsakė į kunigų klausimus. Bet turbūt šio judėji-
mo grožis ir yra, kad šeimos bendrauja tarpusavyje – joms pačioms norisi 
kartais išeiti už savo šeimos ribų ir bendrauti su kitomis šeimomis, mažoje 
grupelėje užsimezga gilesnė bendrystė. O visuomet kartu būnantis kuni-
gas jau vien savo buvimu primena Jėzaus artumą ir neleidžia komandai 
pasitraukti iš Dievo akivaizdos, pamesti savo tikėjimo kelionės. Mes visi, 
vieni su kitais dalindamiesi, vieni kitus stipriname. Kunigui, pačiam netu-
rinčiam šeimos, buvimas šeimų rate yra didžiulė dovana. Iš šeimų kunigai 
gali mokytis artimo meilės, o iš kunigo šeimos gali mokytis Dievo meilės.  
Aš asmeniškai sutinku nemažai šeimų, kurios ieško panašių šeimų gru-
pelių ir nieko nėra girdėjusios apie DMK. Manau, kad turėtų būti daugiau 
priemonių liudyti apie šį judėjimą plačiajai visuomenei. Jis galėtų tapti ir 
naujos evangelizacijos įrankiu, ir gera terpe dvasiškai bei žmogiškai augti.

Kun. Sigitas Jurkštas
Kauno Šventosios Dvasios parapijos vikaras

Kauno DMK 7-toji komanda

Kunigų popietė 2021



G R Į Ž T I  Į  T U R I N Į 7

Vasario 20-21 dienomis vyko kasmetinės Dievo Motinos komandų reko-
lekcijos. Šiuo „keistu“ metu rekolekcijos vyko virtualiai, Zoom platformoje. 
Šių metų tema „Ir du taps vienu kūnu“ (Mt 3). Temas ir klausimus sutuokti-
niams pristatė nuostabūs pranešėjai Nijolė Teresė Liobikienė, arkivysku-
pas Kęstutis Kėvalas ir kunigas Saulius Bužauskas.
Rekolekcijos, kurios pažodžiui reiškia tam tikrą sielos kaip operacinės sis-
temos „perkrovimą“, Tad šį kartą mes „perkrovinėjome“ savo meilės ir šei-
mos reikalus.
Du tampa vienu įvairiai. Kai kas pasakytų, kad užtenka tik sandorio dėl 
gyvenimo kartu, kiti mano, kad bendri vaikai ir bendras materialus pagrin-
das jau leidžia sakyti, kad du tampa vienu. Rekolekcinėse meditacijose ir 
svarstymuose supratome, kad niekas mūsų išties nesulies į vieną kūną, jei 
nejausime meilės. O tai ne šiaip sau žodis. DMK judėjimas neegzistuotų, 
jei už visų tų taisyklių ir įsipareigojimų nebūtų meilės.
Paskyrėme daug laiko refleksijoms ne tik apie sielų bendrystę ir kūno te-
ologiją. Mes – DMK judėjimo nariai – esame ne teoretikai, o veikiau žmo-
nės, visas meilės subtilybes pajutę savo gyvenimu. Todėl ir kalbėjome apie 
kasdienybę, apie problemas ir jų sprendimo kelius. Ir kaip miela buvo su-
sivokti, kad kasdienė malda, vaikai, seksas, materiali šeimos gerovė ir jos 
saugumas yra viskas viename, ką galiausiai kuriame savam kelyje į šven-
tumą. Yra dalykų, kuriuos reikia jausti, yra dalykų, kuriuos galima išmokti.  
O vis dėl to kalbose apie meilę neturėtų viskas būti iki galo racionalu. Juk 
tikra meilė yra savaip beprotiška ir tos žavios beprotybės niekaip nei ap-
skaičiuosime, nei reglamentuosime. Jausti ir tikėti juk išskirtinių gabumų 
nereikia. Tik draugystės su Dievu.

Rozvita ir Egidijus Vareikiai

Sutuoktinių rekolekcijos 20214. 
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Visus šiuos metus išgyvenu dalyvavimo Dievo Motinos komandų bendruo-
menėje vaisių – aiškų pajautimą, kad tai bendruomenė, kurioje išsipildo 
santuokos ir kunigystės sakramentų pilnatvė. 
Kartu su Airidu keliaujame jau 10 metų, iš jų penki metai šioje bendruome-
nėje. Ieškojome tikėjimo kelio, kurį sąmoningai pasirinktume kartu ir šis 
kelias taptų bendra tikėjimo patirtimi. Trokštu liudyti, kad Dievo Motinos 
komandų asmeninė ir sutuoktinių regula (siekiai) sujungia mus abu gilio-
je vienybėje su Kristumi ir Kristuje. Mus jungia ne tik, kūnas, ne tik ben-
dri rūpesčiai, bet Jis – neišardoma vienybė. O komanda leidžia išgyventi 
bendrystę, kuri palydi mūsų priesaiką būti ištikimais iki mirties, iki susitiki-
mo su mylimaisiais Amžinybėje. Kokia didžiulė malonė, kai viena iš mūsų 
porų susvyruoja, mes ją apsupame malda ir visapusišku palaikymu. Kai 
išgyveną netektį, būname šalia, kai išgyveną džiaugsmą – būname šalia... 
Esu dėkinga visiems kunigams, kurie mus lydėjo ir lydi... Tėvelis Severinas 
OFM, kasdien mus prisimena asmeninėje ir Šv. Mišių maldoje, kur dar rasi 
tokią dovaną, būti nuolat užtariamiems, kaip ir mes jį ir jo bendruomenę 
priimame kaip savo šeimą...

 Sutuoktinių rekolekcijos 2021
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 Sutuoktinių rekolekcijos 2021

Šis liudijimas apie rekolekcijų temą „Ir du taps vienu kūnu...“ kai tampame 
vienu kūnu poroje, mums reikia jau kitų porų keliaujančių ta pačia kryptimi, 
taip komanda tampa vienu kūnu ir mūsų širdys prasiplečia iki Lietuvos ir 
pasaulio komandų...
Visos Šiaulių komandos vardu dėkojame už šias rekolekcijas, ypatingai 
mūsų vyrukams nuotolinė forma buvo ideali, nes galėjai būti saugūs namų 
apsuptyje ir skirti laiko pokalbiams poroje ar vidiniams pasvarstymams. O 
moterims, trūko bendrystės ir apsikabinimų gyvai... Įsitikinome, kad Dievo 
veikimas yra beribis, malda, adoracija, pasidalinimai, forumas, filmas – kiek- 
vienam Dievas kalbėjo savaip. Svarbiausia, kad turime saugią aplinką, ku-
rioje galime diskutuoti lytiškumo klausimais, kuriuos dažnai paslepiame 
po savo lovos užklotu, neturėdami drąsos kalbėtis apie savo pojūčius net 
tarpusavyje poroje. Džiaugiuosi, kad forumo diskusijos įžeidė mūsų vy-
rus ir jie pasidalinime kartojo, kad moteris yra verta didžiausios pagarbos 
ir meilės išraiškos, o ne įrankis vyro įgeidžiams tenkinti. Ačiū pirmiausia 
šventąjąm popiežiui Jonui Pauliui II už santuokinės meilės grožio atsklei-
dimą Kūno teologijos puslapiuose. Ačiū už šios žinutės ištransliavimą 
mūsų lektoriams prof. Nijolei Teresei Liobikienei, arkiv. Kęstučiui Kėvalui,  
kun. Sauliui Bužauskui. Visai organizacinei komandai už kryptį siekti dva-
sinės ir fizinės vienybės poroje ir komandose.
Pabaigai nerandu tikslesnių žodžių rekolekcijų esmei priminti kaip Brigitos 
T.: „Labai džiaugiuosi, kad buvo paliesta tokia forumo tema apie kurią vis 
dar sunku mums su sutuoktiniu kalbėtis. Gavau įžvalgą, kad labai svarbu 
suderinti kūno ir dvasios poreikius savyje, kaip vientiso Dievo kūrinio ir 
taip pamilti pirmiausia save, kad adekvačia meile atliepčiau į savo vyro 
vaikų, brolių ir seserų poreikius, neužgožiant, bet papildant. Visa progra-
ma buvo puiki.“
Visa programa buvo ne tik puiki, bet pranokstanti mūsų vidines ribas, tad 
linkime kuo daugiau nepatogių temų, kad gyvenimai atrastų naujus hori-
zontus mylėti ir būti mylimais...

Ona ir Airidas Juozaičiai kartu su  
Šiaulių Dievo Motinos komanda 
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Naujos metinės temos5. 
Metų tema „Antras kvėpavimas“

Dievo Motinos komandų judėjimas nuo 1937 metų, kai buvo įkurtas, laikui 
bėgant keitėsi ir vystėsi. „Antrasis kvėpavimas“ arba kitaip „Antrasis vėjas“ 
buvo paskelbtas 1988 m. Ir jame buvo nagrinėjama judėjimo ateitis atsi-
žvelgiant į to meto problemas. 2020 metais „Antrasis kvėpavimas“ buvo 
peržiūrėtas ir adaptuotas šiam laikui. Kaip tyrimo tema, kurią naudos ko-
mandos per 4 posėdžius. Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra keletas klausi-
mų, kuriuos galima aptarti, o dokumento pabaigoje – keletas kitų siūlomų 
skaitymo medžiagų. Tikimės, kad tai suteiks vaisingų diskusijų ir įžvalgu-
mo mūsų dabartiniais laikais.

Viso Dievo motinos komandų judėjimo (pasauliniu 
mastu) 2021–2022 metų studijų tema „Krikščionių 
pora – šeimos ir visuomenės atnaujinimo raugas“

Pirmiausiai norisi pasidžiaugti, jog šiais metais Pasaulinė atsakinga ko-
manda atsiuntė mums numatomą kitiems metams planuojamą viso judė-
jimo metinę temą. Tai kiekvienais metais pasaulinio judėjimo atsakingo-
sios komandos rekomenduojama tema, kaip vienijanti tema visas DMK 
komandas pasaulyje.
Ateinančių metų tema kviečia apmąstyti Dievo svarbą mūsų šeimose. Ne 
tai, ar griežtai laikomės Dievo Įsakymo, bet ar atpažįstame save kaip Dievo 
ieškančius Jo vaikus. Nuo tokio atpažinimo prasideda žmogaus santykio 
su jį supančiu pasauliu pokytis. Žmogus – būtybė, panardinta į dieviškojo 
kūrimo stebuklą, ir šiame horizontaliame matmenyje jos žvilgsnis kitaip 
išvysta gamtą, savo vyrą, savo žmoną, šeimą, visuomenę, kuriai priklauso.
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Naujos metinės temos

Šiuo žmonijos istorijos metu bendrų, dvasinių ir fizinių, namų saugojimas 
iš krikščionio reikalauja, kad jo žvilgsnis būtų grįstas Dievo žodžiu. Visi 
esame sušaukiami įvykdyti kiekvienam mūsų ir mūsų šeimoms skirtą Die-
vo valią. „Dievas, VIEŠPATS Dievas, kalba, sušaukia visą žemę nuo Rytų 
lig Vakarų... Mūsų Dievas ateina, bet ne tyliai...“ (Ps 50, 1–3) Šeima Dievo 
sumanyme yra šių bendrų namų atnaujinimo bendra-kūrėja.
Mums, poroms, našlėms, našliams ir komandų dvasios patarėjams tėra 
vienas kelias – šventėti kartu, nes Viešpats aiškiai to paprašė: „Kad jie 
būtų viena, kaip mes esame viena: aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų 
tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, 
kaip mane mylėjai.“ (Jn 17, 22–23).
Temos „Krikščionių pora, šeimos ir visuomenės atnaujinimo raugas“ stu-
dijoms siūloma medžiaga daugiausia yra iš Enciklikos Laudato Si, Tėvo 
Henri Caffarelio žodžių ir kitų Katalikų Bažnyčios dokumentų. Temoje ap-
tariamas krikščionių poros, priklausančios komandoms, požiūris į šeimos 
santykio su Dievu ir pasauliu problematiką, taip pat kokiu būdu ji atnaujina 
ir keičia tą pasaulį, kuriame gyvena.
Per pirmą ir antrą susitikimus apmąstysime Dievo žvilgsnį į žmogų; trečia-
me, ketvirtame ir penktame įvertinsime šeimos santykį su pasauliu; šeš-
tame, septintame ir aštuntame susitikimuose aptarsime krikščionių šeimą 
kaip pokyčių pasaulyje veiksnį; o devintame apmąstysime galutinį šeimos 
gyvenimo tikslą – Dievą. Per dešimtą susitikimą – tai bus tarsi apibendri-
nimas – prisiminsime devynis ankstesnius susitikimus ir pakviesime kie-
kvieną porą/komandą nusistatyti naujas nuostatas ir/arba veikimo formas.
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Palydimos komandos6. 

Šiuo metu mūsų judėjime yra palydimos šešios naujos komandos, kuriose 
dalyvauja 34 poros. Trys iš palydimų komandų yra neseniai pradėjusios 
palydėjimą. Palydėjimas šios pandemijos akivaizdoje vyksta nuotoliniu 
būdu. Dalinamės keliais liudijimais ir akimirkomis.

Kaiš iador ių komanda

Kauno 9-toj i  komanda
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Visada širdy nešiojomės troškimą kažkam pa(si)tarnauti. Ir štai vieną lietu-
viškai gražią dieną iš poros, kuri pati palydėdavo naujai susikūrusias Dievo 
Motinos komandas, bei organizuodavo mokymus palydinčioms poroms, 
išgirdome paraginimą pasitarnauti mūsų judėjimui. Tiesą pasakius, vieno 
paraginimo neužteko. Judėjime jau buvome 5 metus, buvome sudalyva-
vę ir palydinčių porų mokymuose, tačiau jautėmės, kad nesam tie, kurie 
turime patirties ir gebėjimų atliepti naujai besikuriančios komandos porei-
kiams. Visgi pasitarę ir galiausiai išdrįsę priimti šį iššūkį, šiandien džiaugia-
mės, kad nepasidavėme baimei ir dvejonėms. Drąsiai galime pasakyti, kad 
turbūt daugiau gavome, nei davėme. Dėkojame už šią galimybę, bendra-
minčių pasitikėjimą, išbandymus ir Dievo vedimą.

Vilemai +

Palydimos komandos
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2021 m. sausio mėn. naujoji Kauno 9 Dievo Motinos komanda pradėjo 
savo susitikimus nuotoliniu būdu. Susibūrė 6 jaunos šeimos ir kunigas - 
Krekenavos švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų parapijos klebonas Ge-
diminas Jankūnas. Nuo pat pradžių jie džiugino mus savo žaismingumu ir 
linksmumu - net ir virtuali zoom svetainė nebuvo kliūtis bendrauti, dalintis 
ir melstis. Stebime, kaip vyksta susitikimai, komanda susipažįsta su judėji-
mo parengta medžiaga, kuri nuosekliai supažindina su judėjimo charizma 
ir dvasingumu ir visgi jaučiame, jog kai tik bus galima ir susitiksime gyvai 
reikės vėl išnaujo vieniems su kitais susipažinti (komanda dar taip ir nebu-
vo susitikusi gyvai) ir pajusti vieniem kitų priėmimo dvasią. Ir nors nuotoli-
niai susitikimai labai nuoširdūs ir atviri, niekas negali pakeisti betarpiško ir 
gyvo susitikimo. Todėl su nekantrumu laukiame gyvų susitikimų!

Vaidilė ir Dainius Šumskai

Gyvename laikmetyje, kuriame daug kas vyksta kitaip, nei įprasta, tarsi 
aukštyn kojom: įprasti dalykai virsta neįprastais ar net neįmanomais, o ne-
įprasti – kone kasdieniais. Per šiuos pandemijos metus daugiau ar mažiau 
išmokome gyventi fiziniame „nuotolyje“, tačiau kartu gavome unikalią pro-
gą tiesti tiltus bendrystei ir dvasinio artumo patirčiai pasitelkiant anksčiau 
neįprastas formas. Mąstyti ir veikti nestandartiškai, taip pat ir mokytis kurti 
ryšius per atstumą. Tokiu iššūkiu – mąstyti ir veikti nestandartiškai - mums 
tapo kvietimas palydėti Kaišiadorių Dievo Motinos komandą. Pasakėme 
„taip“, bet artėjant numatytam pirmam susitikimui tapo aišku, kad pate-
kome į nestandartinę situaciją, kurioje įprasti sprendimai negalioja. Teko 
bendromis jėgomis kartu su judėjimo atsakingąja pora priimti nelengvą 
sprendimą –  stabdyti komandos palydėjimą, kol atsiras galimybė susitikti 
visiems gyvai. Nors, bendraujant su Kaišiadorių komanda mūsų širdys kuž-
dėjo, kad svarbu neužtrenkti durų ir statyti tiltus kuriant ryšį su komandos 
poromis. Sprendimui viso judėjimo lygmenyje priimti reikėjo laiko, o kol jis 
brendo, turėjome unikalią progą tiesti kitokius tiltus: pakviesti komandą 
pasižiūrėti judėjimo dvasinio vadovo arkiv. Kęstučio Kėvalio liudijimą apie 

Palydimos komandos
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sulaikymą kaip malonę, o numatytą pirmojo susitikimo dieną susipažin-
ti su komanda nuotoliniu būdu, ne pagal įprastą DMK judėjimui formatą. 
Tai buvo unikali proga susipažinti su dalimi komandos narių, pajusti, kuo 
jie gyvena ir ko tikisi. Vis dėl to, po diskusijų DMK sektoriaus komandoje 
priimtas sprendimas lydėti naują komandą nuotoliniu būdu, pasikliaujant 
Viešpaties malone ir Jo vedimu, regis, pasiteisino. Galime pasidžiaugti to-
mis dovanomis, kurias patiriame lydėdami naują komandą neįprastu būdu. 
Tai ne tik galimybė ir proga mokytis kurti ryšį kitokiomis sąlygomis,  bet ir 
terpė mokytis perteikti bei patirti DMK judėjimo charizmą nesėdint prie 
stalo. Mums tai tapo proga dar giliau pažinti ir priimti savo žmogiškąjį tra-
pumą ir patirti Dievo malonės dvelksmą. Palydėdami Kaišiadorių komandą 
ne tik pažinome nuostabius žmones, bet ir buvome ištikti įvairių patirčių. 
Viena jų – netekties skausmas, liudijantis apie tai, kad vos kelis kartus 
ekrane matytas žmogus gali tapti be galo svarbiu, o staigi, netikėta jo mir-
tis (net ir porai pasitraukus iš komandos sudėties) paliečia ir sujaudina iki 
širdies gelmių, supurto ir atskleidžia, kaip Dievo malonės dėka net ir per 
nuotolį galima išgyventi gilią bendrystę, kurios staigus, netikėtas nutrū-
kimas tampa be galo skausmingas... Mums tai yra liudijimas apie tai, kad 
Viešpaties malonė veikia nepaisant atstumų ir nuotolinio, tarsi „negyvo“ 
susitikimo formato.... Dar viena mus aplankiusi nuotolinio komandos paly-
dėjimo patirtis – Dievo Motinos komandos formavimosi ir jos kaitos proce-
sas, liudijantis apie tai, kaip Viešpats buria ir perkeičia komandą, kaip Jis 
joje veikia. Kartu nuotolinis komandos palydėjimas tapo proga išgyventi 
kūrybiškumo ir dovanojimo džiaugsmą, išnaudojant technologijų privalu-
mus kuriant komandos susitikimams vaizdinius ir garsinius sprendimus, 
kurių įprastuose gyvuose susitikimuose nebūtų. Taip pat buvo galimybė 
poroms dalyvauti susitikimuose būnant kelyje ar išvykus iš namų.

Živilė ir Mindaugas,  
palydintieji Kaišiadorių komandą

Palydimos komandos
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Palydimos komandos

Kaip sekasi  būt i  palydimiems naujai  įkurtoje 
Kaiš iador ių Komandoje?

Mus palydi Živilė ir Mindaugas Adviloniai. Ši pora yra praktikuojanti, veikli 
Bažnyčioje. Živilė ir Mindaugas mums rodo tikinčios sutuoktinių poros pa-
vyzdį. Ši pora dirba pasaulietinius darbus bei yra įsitraukusi į nemažą tar-
nysčių ratą Bažnyčioje, viena iš jų Dievo Motinos Komandos palydėjimas 
Kaišiadoryse. 
Živilė ir Mindaugas itin rūpestingi ir atsakingi mūsų Komandos atžvilgiu. 
Jų tarnystę galėtume palyginti su mityba. Maistas paruoštas, įdėtas lėkštę 
mums tereikia tik sukramtyti.

Kaip jaučiatės dalyvaudami judėj ime  
nuotol in iu būdu?

Sprendimas leisti pradėti susirinkimus naujai susiformavusios Komandos 
nuotoliniu būdu yra sveikintinas. Būtų buvę klaidinga laukti ilgiau susitiki-
mų pradžios, kadangi jau buvo pakankamai susirinkę sutuoktinių, priklau-
sančių Bažnyčiai, kurie laukė pirmojo Komandos susitikimo.
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Palydimos komandos

Galime skaityti ir aptarinėti užduodamus namų darbus iš knygos ,,Ateikite 
ir pamatysite“. Nuotolis gilintis į aptarinėjamas temas, bendrai melsti, nėra 
kliūtis.

Ką mums kaip sutuokt in iams duoda š is  la ikas?

Remiamės į kitų sutuoktinių liudijimus. Neretai išspaudžiame šypseną iš 
vyro ir moters tarpusavio santykių, apie kuriuos sužinome iš kitų Koman-
dos narių. Kokia paprasta vyro ir moters psichologija! Kaip įdomu matyti 
situacijas, kuomet drauge susitinka du savo prigimtimi skirtingi Dievo Kū-
riniai. 
Galimybė prisiliesti prie kitų šeimų gyvenimo ne visuomet lengvomis aki-
mirkomis. Esame vieni už kitus atsakingi, nes visi esame broliai ir seserys. 
Komanda stiprina sutuoktinius, jei ji eina vaisingu ir teisingu keliu.
Mums, kaip sutuoktiniams daug duoda ne tik susitikimų laikas, bet ypa-
tingai daug mūsų namų darbų darymas. Būtent ruošimąsis susitikimams, 
mums, kaip porai, yra pats vaisingiausias. Tai tarsi torto kepimas, kiekvie-
nas aptarimas ar temos, ar biblijos ištraukos, lyg torto pagrindo minkymas 
ir kepimas, paskiau po pasidalinimų būna laikas, kai patys savyje reflek-
tuojame apie tai, kuo pasidalinome ir tai tarsi kremo tepimas tarp torto pa-
grindų, ir galiausiai DMK komandos susitikimo laikas tarsi vainikuoja visa, 
kuom gyvenome visą mėnesį – tai tarsi uoga ant torto, kuri sudeda visus 
taškus ant i ir tarsi praplečia mūsų, kaip sutuoktinių, matymą įvairiais gy-
venimo aspektais.

Monika ir Raimondas  
iš palydimos Kaišiadorių komandos
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Judėjimo plėtra7. 

Šių metų pradžioje mus pasiekė laiškas iš tolimojo (o gal ir artimojo) Liuk-
semburgo. Mums parašė Jurgita ir Kipras Šimulynai. Tai pora, jau daug 
metų gyvenanti Liuksemburge ir svečioje šalyje kartu su bendraminčiais 
įkūrę Dievo Motinos komandą. Ši komanda Liuksemburege gyvuoja jau 
ketvirti metai. Nauja sutuoktinių komanda (antroji) susikūrė visai neseniai, 
maždaug prieš metus laiko. Tuo tarpu dar viena DMK komanda Liuksem-
burge jau pakeliui...Tad mus labai pradžiugino Jurgitos ir Kipro Šimulynų 
laiškas su prašymu prisijungti prie mūsų judėjimo Lietuvoje. Tuo labiau, 
kaip Jurgita su Kipru rašo, jog „skaitome į lietuvių kalbą išverstas temas, 
domimės judėjimo veikla Lietuvoje, skaitome naujienas, deja, neturime 
galimybės dalyvauti renginiuose. Kai kurie mūsų komandos nariai jau re-
mia, kiti dar tik planuoja paremti Lietuvos DMK judėjimo veiklą.“ Manome, 
jog toks mūsų judėjimo tarptautiškumas dar labiau mus jungia su DMK 
judėjimo visame pasaulyje esančiomis komandomis. 
Labai džiaugiamės, jog viena pora iš Liuksemburgo buvo prisijungusi ir 
mūsų nuotolinėse kasmetinėse rekolekcijose. Kas žino, galbūt kuri nors 
pora ar kelios, atlaisvėjus judėjimui, prisijungs ir sudalyvaus gyvai mūsų 
susitikimuose ar rekolekcijose.

Severina ir Mindaugas Šedžiai
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Finansai8. 

Norisi priminti, jog kaip ir kiekvienais metais galite palaikyti judėjimą net 
tik maldomis, bet ir finansiškai, gal net ir neskausmingai skiriant jam 1,2% 
GPM. Kuomet deklaruojate savo kasmetines pajamas.

Taip pat  kviečiame kaip i r  kasmet 
ik i  biržel io 1  d.  paaukoti  judėj imui 

vienos dienos darbo užmokestį , 
t ie kur ie to dar nepadarėte.

Judėjimo rekvizitai: pavadinimas –  

Equipes Notre-Dame Lietuva ;  

sąsk. nr.: LT787300010146361370


