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Tarptautinė DMK konferencija-susitikimas Turine, Italijoje

Kas šešerius metus DMK bendruomenė organizuoja viso judėjimo konferenciją-susitikimą. 
Konferencija vyks 2024 metais liepos 15-20 dienomis Turino mieste. Joje dalyvauja didelis 
kiekis porų iš įvairių pasaulio kampelių. Bendras dalyvių skaičius siekia iki 10 tūkst. sutuoktinių 
ir dvasinių palydėtojų. DMK judėjimo atsakingoji pora (Clarita ir Edardo Bernal) informavo, jog 
vienam sutuoktiniui konferencija kainuos 500 eur. Į šią kainą bus įskaičiuotas maitinimas tris 
kartus per dieną, apgyvendinimas viešbutyje ir įvairios priemonės, reikalingos konferencijai. 
Papildomai kainuotų tik kelionės išlaidos.

Kol kas pasaulinė DMK atsakingoji pora nepatikslino, kiek porų ir dvasinių palydėtojų iš Lietu-
vos galės vykti į šią konferenciją, tačiau greitu laiku tai paaiškės. Kviečiame visus pagalvoti apie 
galimybę dalyvauti. Esame tikri, kad tie, kas ryšis, patirs tikrai neišdildomų įspūdžių, išliksiančių 
visą gyvenimą. Konferencijos metu paprastai visi susitikimai vyksta penkiomis pagrindinėmis 
kalbomis: anglų, prancūzų, ispanų, italų ir portugalų.

Skelbimai

Labai ieškome poros, kuri galėtų pagelbėti tvarkant ir patariant dėl judėjimo finansų.

Ieškome porų, norinčių būti informacinėmis DMK poromis. Planuojami tarptautiniai mokymai.

Ieškome keleto porų, kurios galėtų būti atsakingos už judėjimo naujienlaiškių leidimą 
(redaktorius, kalbos korektorius ir pan.)!

Malda skirta Tėvo Kafarelio paskelbimui palaimintuoju

Dieve, Mūsų Tėve, Tu savo tarno Henry Caffarel širdies gelmėje įkūrei meilės polėkį, raginusį visiš-
kai 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 Baž-
nyčios vienybės bei vaisingos meilės slėpinį. Jis parodė, kad kunigai ir poros yra kviečiami gyventi 
pagal meilės pašaukimą. Jis rūpestingao lydėjo našles, li dydamas meilę stipresnę už mirtį. Įkvėptas 
Dvasios, daugybę tikinčiųjų vedė maldos keliu. Jis buvo paniręs į visą apimančią ugnį, ir Tu gyve-
nai jame, Viešpatie. Dieve, mūsų Tėve, užtariant Dievo Motinai, meldžiame Tave, kad greičiau atei-
tų diena, kai Bažnyčia paskelbs apie jo gyvenimo švetumą, kad visi atrastų džiaugsmą sekti Tavo 
Sūnų, kiekvienas pagal savo pašaukimą Dvasioje. Dieve, mūsų Tėve, šaukiamės tėvo Caffarel dėl... 
(Įvardinti prašomą malonę)

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

Atsakingoji pora: Severina ir Mindaugas Šedžiai
Aleksoto g.6, Kaunas

Tel.: +370 60495698 ir +370 61137008, el.p. info@equipes-notre-dame.lt



Birželio 4-5 dienomis dalyvavome padėkos piligri-
mystėje Jasna Goroje, skirtoje 20-osioms Lenkijos 
DMK įkūrimo metinėms. Beveik 200 sutuoktinių 
porų, vyskupai, kunigai ir vienuoliai  iš Lenkijos su-
perregiono bei poros iš Latvijos, Ukrainos, Vengrijos, 
Slovakijos, Vokietijos, Norvegijos, Belgijos bei Pran-
cūzijos susirinko prie Marijos kojų padėkoti Dievui. 

Pirmąją dieną klausėmės liudijimų ir pasidalijimų, 
o įsimintiniausia tapo Joshua Szymanski OFM ap-
mąstymas apie turtingą jaunuolį (Mt 19, 16-22), 
kuriame buvome raginami nesikoncentruoti į savo veiksmus, į savo jėgas, bet prašyti vie-
nos malonės – kad šiandien netrukdyčiau Dievui veikti: „Dabar Tavo žingsnis, Viešpatie!“ 
Stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo koplyčią apgulė gausybė piligrimų – švęsti Eucha-
ristijos. Nuostabus tikėjimo liudijimas! Vakare poros rinkosi Gailestingumo slėnyje ir miš-
riose komandose dalijosi, ką jiems šiandien reiškia kvietimas sekti Jėzumi. 

Sekminių sekmadienis prasidėjo Dievo žodžio apmąstymu. Po tylos akimirkos visi patikėjo 
save ir judėjimą Marijai, Dievo Motinai. Už Lenkijos ir Vidurio Europos superregioną atsakingi 
Helena ir Pawełas kalbėjo apie judėjimo ateitį, jo iššūkius, pavojus ir viltis. Sutuoktiniai iš įvairių 
šalių dalijosi, kaip dalyvavimas judėjime ir siekių vykdymas duoda vaisių. Ypač jaudinantis buvo 
Viktorijos ir Dimitrijaus iš Odesos liudijimas, kaip jie padeda nuo karo nukentėjusiems žmo-
nėms, kaip tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu  padeda neprarasti vilties. „Į Odesą grįžtame kupini 
Šventosios Dvasios, šypsenų, šilumos, ramybės, kurią čia gavome“, – užbaigė pora.

Šią išvyką pradėjome pla-
nuotis prieš metus, būdami 
kitoje kelionėje. Visa koman-
da jautė troškimą keliauti 
kartu. Tuo metu turėjome 
baigiamąjį susitikiną Zara-
suose ir nedrąsiai svajojome 
apie kelionę į Prancūziją. Per 
kiekvieną susitikimą mūsų 
kunigas br. Paulius (šv. Jono 
brolis) vis atsinešdavo naujų 
idėjų ir pasiūlymų ir baigian-
tis pavasariui jau turėjome 
aiškų planą, kur važiuosime. 
Išvykome 3 automobiliais, 
kiekviename po 2 šeimas. 
Mūsų buvo net 25 keleiviai! Kelionės pradžią pradėjome bendra malda 3 val. nakties. Nuostabus 
startas! Kelyje patyrėme nuostabią bendrystę. Pokalbiai, bendra malda, džiaugsmai ir iššūkiai.

Pirmas tikslas buvo Šv. Jono pagrindinis vienuolynas Prancūzijoje Rimont miestelyje. Buvome 
šiltai sutikti brolių, drauge meldėmės ir pietavome. Dalinomės įspūdžiais ir prisiminimais iš Lie-
tuvos. Aplankėme seses joanites Semur-en-Brionnais, kur yra pagrindinis jų vienuolynas; taip 
pat Paray le Monial vietą, kur šv. Jono broliai duoda amžinuosius įžadus. Pasimeldėme prie šv. 
Marijos Margaritos Alakok (Alacoque) kapo. Šv. Marijai Margaritai Alakok (1647–1690), kukliai 
vizitiečių vienuolei iš Paray le Monial, buvo skirta ypatinga misija – Kristus jai atskleidė savo 
Širdies troškimus ir patikėjo atnaujinti šį pamaldumą XVII amžiaus Prancūzijoje.

Kitas kelionės tikslas – kalnai. Tikra palaima buvo grožėtis ir būti bendrystėje tokioje nuostabio-
je vietoje. Boege vietovėje, šv. Betliejaus seserų vienuolyne, praleidome keletą dienų, aplankė-
me šalia esančias vietoves. Klausėmės nuostabaus pamokslo ant kalno, kurį mums skaitė br. 
Matas. Kiekviena diena dovanojo naujų patirčių ir tik grįžę namo įsisąmoninome visas dovanas, 
kurias gavome šioje kelionėje. Taip pat aplankėme Vichy miestą ir šalia esantį Šv. Jono brolių 
vienuolyną. Kelionę užbaigėm Vokietijoje pas Šv. Jono seses Velburg mieste.

Kiekvieną dieną šventėm šv. Mišias, o vakarais kartu su vaikais melsdavomės vakarinę mal-
dą. Esame be galo dėkingi broliams ir sesėms joanitams už palydėjimą. Šios kelionės metu 
labiau pažinome save ir kitą. Paaugome patys ir susistiprėjome kaip komanda. Kokie mes esa-
me skirtingi ir kaip papildome vieni kitus. Kviečiame visas DMK komandas pažinti tokią patirtį 
keliauti drauge, tai be galo praturtina komandą. „DIDŽIŲ DALYKŲ PADARĖ MAN VISIGALIS“. 
Šlovė Viešpačiui!

Vilniaus 8-tosios komandos vasaros kelionė
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Sektoriaus poros Monikos ir Vytauto Staliūnų  
piligriminė kelionė į Jasną Gorą

2022–2023 metų Dievo Motinos komandų metinė tema  
„Tarnystė sekant Marijos pavyzdžiu“

„Šventasis Jonas, išgirdęs Jėzaus žodžius: „Štai tavo motina“, nusivedė tave į savo namus. Visi mūsų 
komandų namai tau atviri, Marija: gyvenk su mumis. Mokyk mus apie savo Sūnų. Išmokyk mus jį my-
lėti ir juo sekti. Saugok mūsų vaikus ir skatink, kad daugelis jų atrastų kunigystės ir religinį pašaukimą. 
Tegul tavo malda suteikia mūsų šeimoms Šventosios Dvasios dovanų pilnatvę, kaip ji ją suteikė apaš-
talams, susirinkusiems Paskutinės vakarienės salėje. Ir kad nuo šiol mes negalėsime, kaip apaštalai, 
neskelbti Magnalia Dei, Dievo stebuklų, o ypač santuokos sakramento stebuklų tiems, kurie jų nežino.”

Ši tema, kaip teigiama jos redaktorių įžangoje, bus kelionė, kuri, sekant Marijos pavyzdžiu, leis 
mums suvokti visus mūsų buvimo komandos nariu ir mūsų tarnybos aspektus, kad, kaip ir Marija, 
galėtume būti švelnumo ir gailestingumo vektoriai ten, kur galime pastebėti, kad vyno trūksta.

Dabar kiekvienas iš jūsų, Dievo Motinos Komandų poros ir kunigai-dvasiniai palydėtojai, turi ją parašyti 
dar kartą, šį kartą iš savo patirties ir apmąstymų, kad žodžiai liudytų gyvenimą – gausų, įkūnytą ir vaisingą.


