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1.

DMK judėjimo Lietuvoje dvasinio palydėtojo
Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo sveikimas

Mieli bičiuliai, Dievo Motinos komandų nariai visoje Lietuvoje,
Su šventomis Kalėdomis!
Sveikinu Jus ir labai džiaugiuosi jūsų šeimomis, komandų bendryste ir jūsų troškimu ieškoti Dievo
kasdieniame gyvenime. Te mūsų šeimose vis iš naujo prasiveržia Kalėdų džiaugsmas, jog „Dievas su
mumis“ (Mt 1, 23). Te visus mus gaubia Viešpaties malonė!
Šventoji šeima iš tiesų buvo komanda. Nors Kalėdų stebuklas vyko išbandymų ir nepatogumų aplinkoje,
tai nesustabdė Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Juozapo pasitikėti slėpiningu Dievo vedimu. Jiems taip pat
reikėjo angelo padrąsinimo. Jie žvalgėsi Dievo ženklų ir juos atpažino piemenų ir išminčių apsilankyme.
Jie buvo sustiprinti Viešpaties malonės artumo. Koks svarbus yra šeimyniškumas ir bendrystė atpažįstant Dievo veikimą! Šeimyniškumas atveria kelius tikram dialogui ir bendruomeniškumui, kurių mums
šiandien taip reikia, pasauliui vis labiau sukant individualizmo keliu. Šeima šiais nelengvais laikais išlieka
svarbiausia vieta, kur mokomasi meilės ir kuri tampa pagarbos bei atsidavimo mokykla. Todėl šeimyniškumas ir bendrystė, kurią šiandien kuriate Dievo Motinos komandose, svarbi ne tik jums, bet ir mūsų
visuomenės bei valstybės dvasiniam augimui ir atsinaujinimui Kristuje.
Šie metai kupini Dievo meilės ženklų šeimoms. Pradėdamas Šventojo Juozapo metus, popiežius
Pranciškus kvietė apmąstyti, jog tylus ir dažnai menkai pastebimas kasdienis atsidavimas gali turėti
lemiamą įtaką išganymo istorijoje. Šventosios Kalėdos dar labiau tai aktualizuoja – kur dabar būtume be Juozapo tvirtumo ir apsisprendimo mylėti? Šiandien Dievo Motinos komandose vyksta tylūs
meilės darbai ir, esu tikras, jie yra tarsi kibirkštys, galinčios sukurti didelę meilės ugnį.
Gyvename „Šeimos – Amoris laetitia“, kitaip tariant, meilės džiaugsmo metuose. Mus popiežius Pranciškus drąsina nenusiminti, kad esame netobuli, juk svarbiau, kad būtume šeimose visuomet mylintys ir
besistengiantys. Šeima – tai mylinti komanda, siekianti meilę auginti ir ja dalintis. O tarpusavyje sustiprėję
eikime į pasaulį džiugiai liudyti kilnaus savo pašaukimo. Be to, šiemet esame kviečiami eiti ir sinodiniu
keliu – klausytis ir kalbėtis. Jūsų balsai laukiami ir girdimi, o jūsų prisėdimai šeimose ir susitikimai komandose kaip tik yra puikus sinodiškumo pavyzdys. Neabejokite – šeima, kurioje kviečiama Šventoji
Dvasia ir viliamasi Mergelės Marijos užtarimo, bus gausiai apdovanota malonėmis.
Džiaugiuosi gražia jūsų bendryste ir visais, kurie jungiasi prie Dievo Motinos komandų. Nuoširdžiai
dėkoju mūsų DMK judėjimo Lietuvoje atsakingajai porai, sektoriaus tarybos ir ryšių poroms ir visoms mūsų komandų poroms bei broliams kunigams už nuoširdžią tarnystę.
Esate Bažnyčios jėga ir stiprybė, per jus Viešpats stiprina mūsų Tėvynę. Tegul Jūsų širdims ir namams užgimęs Jėzus dovanoja ramybę, tegul sustiprina jūsų tikėjimą, viltį ir meilę! Tegul Dievo
Motinos ir Šventojo Juozapo globa lydi kiekvieną Naujųjų metų dieną!
Meldžiuosi, kad jūsų didelės širdys ir karštos maldos uždegtų ir kitas šeimas jungtis į Dievo Motinos
komandas! Te Viešpats laimina jus šiame kelyje!
Su nuoširdžia pagarba ir palaikymu
Jūsų dvasinis palydėtojas
Ark. Kęstutis Kėvalas
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2.

Kasmetinis DMK susitikimas Šiluvoje

Pandeminis laikotarpis kurį laiką mus buvo atskyręs nuo galimybės susitikti gyvai. Todėl pasitaikius
progai, kuomet viruso šėlsmas buvo bent kiek aprimęs, kaip ir kiekvienais metais DMK poros suvažiavo į kasmetinį judėjimo susitikimą Šiluvoje
rugpjūčio 28 d. Susitikimas tradiciškai prasidėjo
Šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilikoje. Šiemet šv. Mišias koncelebravo kaip niekad
gausus būrys DMK dvasinių palydėtojų: arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, vyskupas Lionginas Virbalas, tėvas Severinas Holocher bei kunigai Ramūnas
Norkus ir Romas Budrevičius.
Susirinko gausus būrys sutuoktinių su vaikais. Sutuoktiniai po Šv. Mišių klausėsi arkivyskupo Kęstučio Kėvalo pasveikinimo ir VDU lektorės Birutės
Obelenienės pranešimo tema „Žmogus: kūrinys ar
socialinis konstruktas“. Vėliau komandų nariai užduotais klausimais diskutavo mažesnėse grupelėse
ir dalinosi savo pastebėjimais su kitais.
Šiemet vaikų grupelės turėjo galimybę susipažinti
su Gerojo ganytojo katechezėmis. Jas vaikams pristatė katechetė Kristina.
DMK susitikimas po intensyvių diskusijų ir vaisingų
pokalbių labai smagiai apvainikuotas nuostabiais
linijiniais šokiais. Buvo taip smagu ir gera kartu pajudėti, jog šokėjus išvaikė tik labai gausus lietus.
Vakaro pabaigoje sutuoktinių širdis švelniomis ir
kartkartėmis stebuklingomis melodijomis „glostė“
gitaristų duetas.
Kitą dieną dalis sutuoktinių dalyvavo piligriminiame žygyje „Padėka už laisvę“. Tai dar sovietiniais
laikais (apie 1970 metus) kard. Sigito Tamkevičiaus
pasirinktas maldos laikas su kitais Eucharistijos
bičiuliais meldžiant tėvynės laisvės. Vėliau atgavus
Nepriklausomybę žygis buvo kaip padėka už laisvę.
Žygis prasidėjo Katauskių gyvenvietėje. Vadovaujami arkivyskupo Kęstučio Kėvalo, dalyviai ėjo kryžiaus kelio stotis link Šiluvos.
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Kviečiame peržiūrėti susitikimo
akimirkas, užfiksuotas nuotraukose:
https://www.equipes-notre-dame.
lt/2021-metu-susitikimas-siluvoje/

3.

Atsakingųjų, Palydinčiųjų ir Ryšių porų susitikimas

Kasmet susitikę Šiluvoje, pradedame Dievo Motinos komandų
judėjimo sezoną. Nuo rugsėjo
iki lapkričio mėnesio judėjimas
organizuoja Atsakingųjų, Palydinčiųjų ir Ryšių porų susitikimus.
Šiais metais Atsakingųjų porų
susitikimas vyko Kaune. Kad
susitikimas būtų vaisingas, o
Šventoji Dvasia įkvėptų dalintis
ir tobulėti, susitikimą pradėjome šventosiomis Mišiomis Šv.
Jurgio bažnyčioje. Šiame susitikime susirinko 9 komandų atsakingosios poros. Nors mūsų
grupelė nebuvo labai didelė,
tačiau po metus trukusio pandeminio laikotarpio buvo tikrai
gera susitikti gyvai. Susitikę
dalinomės savo komandų patirtimis, kaip sekėsi išgyventi pandemiją, su kokiais iššūkiais teko
komandoms susidurti.
Norėtųsi paminėti, jog visoms
Akimirkos iš atsakingųjų porų susitikimo (2021 09 17)
atsakingosioms poroms priminta palaikyti glaudų ryšį su
atsakingąja pora visai Lietuvai.
Labai svarbu kiekvienais metais atnaujinti komandoje įvykusius pasikeitimus. Kiekvienais metais
birželio mėnesį DMK atsakingoji pora laukia atnaujintų kontaktų (el. pašto ir telefono numerių). Ši
informacija yra labai svarbi siekiant, jog pati naujausia informacija pasiektų visus DMK judėjimo
narius.
Komandų atsakingosios poros, pasitelkusios žaidimo principus: stengėsi įvardyti silpniausią ir stipriausią komandos narį bei atpažinti kylančius jausmus tiek vienu, tiek kitu atveju.
Džiaugiamės visomis atsakingomis poromis, tegu Dievas jus lydi ir saugo.
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*****
Spalio 9 d. Kaune vyko ir Palydinčiųjų porų susitikimas. Šis susitikimas taip pat pradėtas šv. Mišiomis.
Net ir karantino laikotarpiu DMK judėjime būrėsi
naujos komandos, kurios pradžioje buvo palydėtos
nuotoliniu būdu. Vis labiau grįžtant į įprasto gyvenimo vėžes, ir toliau kuriasi naujos komandos, kurios taip pat turi būti palydėtos. Šio susitikimo metu
buvo pakviestos anksčiau mokymus išėjusios palydėtojų poros ir kelios naujos poros užsidegusios šia
tarnyste.
Lapkričio 7 dieną Vilniaus Joanitų vienuolyno patalpose vyko Ryšių porų susitikimas. Tai labai svarbi
misija, juk tuomet DMK atsakingoji pora gali geriau
susipažinti su visais. O DMK judėjime mūsų išties
nemažai – šiek tiek daugiau nei 200.

Palydinčiųjų porų vadovai Vaidilė ir Dainius Šumskai

Kaip ir kasmet visos Ryšių poros susitiko pasidalinti,
kaip joms sekėsi karantino metu atlikti šią tarnystę.
Buvo gera susitikti ir išklausyti vieniems kitus. Po
ilgo nesimatymo laikotarpio Šv. Dvasia mus vedė
link broliškos meilės. Todėl šiemet po karantino
laikotarpio buvo itin akcentuojama glaudaus ryšio
užmezgimo svarba. Ryšių poros po šio susitikimo
tiesiog dega noru susitikti su visomis savo kuruojamomis poromis.
Mindaugas ir Severina Šedžiai

Dalinamės Ryšių porų sąrašu:
Virginija ir Rytis Ptašnykai – Vilniaus 3, Vilniaus 5 ir Kauno 4.
Aldona ir Algis Bagdonai – Vilniaus 4, Kauno 2 ir Vievio.
Gintarė ir Gedas Malinauskai – Vilniaus 8, Kauno 1 ir Šiaulių.
Daiva Urbonavičiūtė ir Ričardas Pranukevičius – Vilniaus 1, Vilniaus 2 ir Alytaus.
Judita ir Vidmantas Pažėrai – Kauno 3, Kauno 5 ir Klaipėdos.
Vanda ir Edmundas Petrauskai – Kauno 7 ir Ukmergės.
Vaida ir Šarūnas Prušinskai – Kaišiadorių, Vilniaus 7 ir Kauno 6.
Rozvita ir Egidijus Vareikiai – Vilniaus 9, Vilniaus 10 ir Kauno 8.
Jei kas norės asmeniškai susisiekti su savo ryšių pora, visada galite parašyti DMK atsakingajai porai –
el. p. info@equipes-notre-dame.lt
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4.

Tarptautinės ERI komandos dvasios patarėjo žodis
„Amoris Laetitia“ metams

Klausydami ar skaitydami popiežiaus Pranciškaus skelbiamus pranešimus, matome, kad turbūt daugiausia ginčų, diskusijų ir klausimų kelia posinodinis apaštališkasis paraginimas „Amoris Laetitia“.
Tai išsamus devynių skyrių dokumentas, raginantis apmąstyti
santuokos ir šeiminio gyvenimo tikrovę. Tai siūlymas išvysti žmogiškumą Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris keliauja drauge su poromis ir šeimomis, jas išklauso, supranta ir palydi, kuris, nepaisant krizių, sunkumų, keblių situacijų ir kančios, jų neapleidžia.
Popiežius siūlo mums suvokti Dievo sumanymą, skirtą santuokai ir šeimai. Pirmą skyrių jis pradeda keliomis citatomis ir
pasakojimais iš Biblijos, per tai apmąstydamas žmogišką meilę,
simboliškai perteikiančią Dievo meilę. Antrame jis sustoja ties
iššūkiais ir pavojais, su kuriais šeima susiduria šiandienos pasaulyje. Trečiame susitelkiama ties šeimos pašaukimu, grindžiamu Jėzaus asmeniu, ir atskleidžiamas
santuokos sakramentiškumas. Nuostabus ketvirtas skyrius gilina santuokinės meilės tikrovės suvokimą
remiantis himnu iš Laiško korintiečiams. Penktajame popiežius mums parodo meilės vaisingumą rūpinantis kitais. Šeštas skyrius drąsina mus turėti galvoje pastoracines palydėjimo perspektyvas, kitame
skyriuje aptariamas vaikų auklėjimas. Aštuntas skyrius, turbūt keliantis daugiausiai diskusijų, kviečia
mus gailestingumui ir atjautai, apmąstant silpnumą, kuriam reikia palydėjimo, ištyrimo ir įtraukimo. Galiausiai paskutinis skyrius skirtas santuokos ir šeimos dvasingumui.
Šiuo dokumentu mums, Dievo Motinos komandos nariams, patvirtinama mūsų charizma, mistika,
pedagogika ir misijų dvasia, pagal paskutines išleistas gaires raginanti mus atsiliepti į popiežiaus
kvietimus. Mes tikime santuoka pagal Dievo valią ir tuo pačiu metu susiduriame su konkrečiomis
aplinkybėmis, sukeliamomis žmogaus būklės silpnumo ir trapumo.
Manau, kad šio paraginimo esmė – dieviškos meilės „sužmoginimas“. Tai realistiškas požiūris į tikrovę
susituokusių porų ir šeimų, per sunkumus, krizes, nesusipratimus ir pan. norinčių savo gyvenimu deramai atsiliepti į Dievo kvietimą. Popiežius apmąsto kūrimo sumanymą ir kūrinių atsaką. Šis paraginimas
parodo pašaukimo mylėti taip, kaip Dievas myli, didybę, neatmetant ribų ir iššūkių, atveriant kelius spręsti
rūpesčius, iškylančius įvairiomis aplinkybėmis, neatsiejamomis nuo žmogiško silpnumo.
Popiežius nori parodyti tikrovišką Bažnyčią, esančią drauge su žmonėmis, kad palydėtų juos kelyje.
Jei krikščioniška bendruomenė yra vienybės sakramentas, dieviško gailestingumo ženklas, padarantis gailestingumą regimą, tada „Amoris Laetitia“ nurodo konkretų ir logišką kelią, kaip geriau
įvykdyti šią užduotį – į žmogišką meilę įlieti Gerąją Dievo meilės Naujieną. Tad šiame tekste popiežius nevengia aptarti įvairių aspektų, nuspalvinančių vyrų ir moterų, kurie nori įvykdyti savo gyvenimo sumanymą santuokoje ir šeimoje, meilę (lytiškumas, vaisingumas, motinystė, tėvystė, atsiskyrimas, auklėjimas, senatvė, liga, krizės, technologijos, bendravimas...).
Stenkimės, kad švęsdami šiuos metus pagilintume tai, ką nurodė popiežius, ir įsipareigokime gyventi pagal tai, kuo tikime, ko trokštame ir ką kuriame.
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5.


Kvietimai

Šiandien susiduriame su žmogiškųjų santykių krize, kuri ryškiausiai pastebima nagrinėjant lytiškumo ir prokreacijos, žmogaus gyvybės apsaugos prenatalinėje stadijoje, pagalbinio apvaisinimo ir gyvenimo pabaigos klausimus. Šių klausimų nagrinėjimas ir sprendimas pirmiausia
priklauso nuo žmogaus asmens suvokimo ir prieigos prie jo. Deja, šiandienos visuomenėje vyrauja dualistinė antropologija, pagal kurią kūnas yra kažkas, kas yra skirtinga ir tarsi atskirta
nuo asmens, tad ir elgsena su juo interpretuojama pakankamai laisvai.
Krikščionybė žmogaus asmenį supranta kaip neatsiejamą kūno, sielos ir dvasios vienovę. Ji
nesutapatina žmogaus vien tik su kūnu, o žvelgia į jį holistiškai, matydama žmogų kaip kūnišką
asmenį arba įkūnytą dvasinę būtybę. Asmuo atsiranda, kai atsiranda gyvas žmogaus kūnas ir
egzistuoja tol, kol jis išlieka gyvas. Dėl to kūnas negali būti traktuojamas tik kaip audinių, organų ir funkcijų derinys. Kūne ir per kūną apčiuopiame konkretų, realų asmenį, todėl bet kuri intervencija į jį paliečia ne tik jo kūno audinius, organus ir jų funkcijas, bet ir patį asmenį. Asmens
neliečiamumas pirmiausia pasireiškia žmogaus gyvybės neliečiamumu.
Šių temų aktualumas išryškėjo ir 2021 m. paskutinį rugpjūčio mėn. šeštadienį Šiluvoje vykusiame kasmetiniame Dievo Motinos komandų susitikime. Tad atsiliepdami į Dievo Motinos komandų porų poreikius nuo 2022 m. sausio mėnesio pradedame susitikimų ciklą „Meilės kryžkelėse:
ką apie lytiškumą Katalikų Bažnyčia kalba šiandienos žmogui“.
Toliau nurodome būsimų seminarų temas bei pranešėjus:
2022 m. sausio 7 d. tema – Žmogaus asmuo krikščioniškosios antropologijos aspektu.
2022 m. sausio 28 d. tema – Santuokinis skaistumas.



Gydytojas, kunigas, teologijos mokslų daktaras, profesorius, Santuokos ir šeimos studijų centro vadovas, Bendro aukštųjų mokyklų
vadovėlių „Lytiškumo ugdymo etika“ ir „Vaisingumo pažinimas bei
natūralus šeimos planavimas“ bei mokslinės monografijos „Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo“ bendraautoris, LR SAM
bioetikos komiteto narys – Andrius Narbekovas.
2022 m. vasario 25 d. tema – Ikisantuokinis skaistumas, arba
Kodėl verta laukti.
Gydytojas psichiatras, Tarptautinio teologijos instituto Trumau
(Austrija) profesorius Santuokos ir šeimos magistro studijų programos vadovas, daugelio knygų, skirtų šeimos santykiams, autorius, Vilniaus šeimos centro konsultantas šeimos santykiams –
Gintautas Vaitoška.
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2022 m. kovo mėn. tema – Žmogus: prokreacijos ar reprodukcijos „produktas“.
2022 m. balandžio mėn. tema – „Moters orumas ir pašaukimas pagal Jono Pauliaus II „Mulieris Dignitatem“.
Socialinių mokslų (edukologija) daktarė, profesorė, VDU Katalikų
teologijos fakulteto dėstytoja, Santuokos ir šeimos studijų centro
vyriausioji mokslo darbuotoja. Bendro aukštųjų mokyklų vadovėlių „Lytiškumo ugdymo etika“ ir „Vaisingumo pažinimas bei natūralus šeimos planavimas“ sudarytoja ir bendraautorė“, Šeimotyros
(magistro studijos) programos vadovė – Birutė Obelenienė.


2021 sausio 29 dieną planuojamas Mišrių komandų susitikimas. Šiais metais planuojami gyvi
ir nuotoliniai susitikimai. Įvertinę pandeminę situaciją, daugiau informacijos pateiksime, kaip
galima anksčiau. Mišrių komandų skaičius ir susitikimo vietos priklausys nuo dalyvauti norinčių
sutuoktinių porų skaičiaus.



2021 kovo 18 dieną vyks kasmetinė popietė kunigams. Popietė planuojama Trinapolio rekolekcijų namuose. Daugiau informacijos bus artėjant renginiui.



2021 kovo 18-20 dienomis vyks kasmetinės DMK judėjimo Gavėnios rekolekcijos sutuoktinių
poroms. Rekolekcijos vyks Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose. Planuojama rekolekcijų
pradžia 18 val. Porų skaičius ribotas. Kol kas tema ir rekolekcijų vedėjai dar derinami. Sekite
naujienas. Rekolekcijos vyks gyvai, todėl pagal dabartinę pandeminę situaciją visiems dalyviams bus būtinas GP.
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6.

Atsakingosios poros sveikinimo žodis

Mieli broliai ir sesės Kristuje,
Netrukus švęsime Kalėdas, mūsų Išganytojo gimimo iškilmę. Šviesą, kuri atėjo apšviesti mūsų,
tūnančių nuodėmės šešėliuose; Šviesą, kuri atėjo mūsų sudiržusių širdžių apšviesti ir jas paversti
rojaus sodais. Šios iškilmės metu Dievas nusižemino – Jis nusileido iš dangaus į žemę ir pasilenkė
prie mūsų sužeistumo, prie mūsų suvargusios širdies, užliedamas savo meile ir ištikimybe mums.
Norime palinkėti, kad kiekvienas iš mūsų galėtų su didesniu pasitikėjimu artintis prie Viešpaties.
„Kalėdos esi Tu, kai nusprendi iš naujo gimti kiekvieną dieną, kad Dievas galėtų laisvai įeiti į Tavo sielą.“
(Popiežius Pranciškus)
Palaimintų artėjančių švenčių...
Jūsų neverti tarnai,
Severina ir Mindaugas
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