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M E T Ų  P R O G R A M A

„Dievo Motinos komandų esminis tikslas – 
padėti poroms siekti šventumo:
 nieko daugiau ir nieko mažiau.“ 

Tėvas Henry Caffarel

Malda prašant  
tėvo Henry Caffarel  
paskelbimo šventuoju

Tėvo Kafarelio draugų asociacija www.henri-caffarel.org
Postulatorius postulator@ofmconv.net

Dieve, Mūsų Tėve,
Tu savo tarno Henry Caffarel širdies gelmėje įkūrei meilės polėkį,

raginusį visiškai atsiduoti Tavo Sūnui ir įkvėpusį kalbėti apie Jį.
Jis – mūsų laikų Pranašas,

atskleidęs kiekvieno iš mūsų pašaukimo orumą ir grožį
pagal visiems skirtą Jėzaus žodį: „Ateik ir sek paskui mane.“

Jis pažadino sutuoktinių dvasią dėl Santuokos sakramento didybės,
išreiškiančios Kristaus ir Bažnyčios vienybės  

bei vaisingos meilės slėpinį.
Jis parodė, kad kunigai ir poros 

yra kviečiami gyventi pagal meilės pašaukimą.
Jis rūpestingai lydėjo našles, liudydamas meilę stipresnę už mirtį.

Įkvėptas Dvasios, 
daugybę tikinčiųjų vedė maldos keliu.

Jis buvo paniręs į visą apimančią ugnį, ir Tu gyvenai jame, Viešpatie.
Dieve, mūsų Tėve,

užtariant Dievo Motinai,
meldžiame Tave, kad greičiau ateitų diena,

kai Bažnyčia paskelbs apie jo gyvenimo šventumą,
kad visi atrastų džiaugsmą sekti Tavo Sūnų,
kiekvienas pagal savo pašaukimą Dvasioje.

Dieve, mūsų Tėve, šaukiamės tėvo Caffarel dėl... 
(Įvardyti prašomą malonę)
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2021 Rugpjūčio 28 dieną
Metinis judėjimo susitikimas Šiluvoje

 
2021 Rugsėjo 18 dieną
Atsakingųjų porų susitikimas-mokymai

2021 Spalio 9 dieną
Palydinčiųjų porų susitikimas-mokymai

 
2021 Lapkričio 9 dieną
Ryšių porų susitikimas

 
2021 Gruodio 8 dieną 
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo šventė
 

2022 Sausio 29 dieną
Mišrių komandų susitikimas

 
2022 Kovo 18 dieną
Kunigų popietė

 
2022 Kovo  19-20 dienomis
Judėjimo rekolekcijos

2021 m. 2022 m.

„Dievo Motinos komandų nariai 
džiugiai ir pasitikėdami
meldžiasi vienas su kitu ir vienas už 
kitą“ (žr. Chartiją 9 psl.).

„Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų 
susitars žemėje
 dviese melsti kokio dalyko,
jiems mano dangiškasis Tėvas jį 
suteiks“ (Mt 18, 19).


