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Amoris  Laetitia  
apie meilę šeimoje 
 
Autorius: Šventasis Tėvas Pranciškus 
Leidykla: Katalikų interneto tarnyba, 2016 
 
 
Meilės džiaugsmas, išgyvenamas šeimoje, yra ir Bažnyčios 
džiaugsmas. Kaip nurodė Sinodo tėvai, nepaisant daugybės 
ženklų, liudijančių santuokos krizę, „troškimas turėti šeimą 
tebėra gyvas, ypač tarp jaunuolių, ir tai įkvėpia Bažnyčią“. 
Atsiliepdamas į tokį lūkestį, „krikščioniškasis skelbimas apie 
šeimą išties yra geroji naujiena“. 
 

 

Jėzus: piligrimystė 
 
Autorius: James Martin 
Vertėjas: Rasa Tuskenytė 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016 
 
"Ar mums tikrai reikia dar vienos knygos apie Jėzų? Jei 
kalbame apie šią Jameso Martino SJ knygą, tada reikia. 
Jameso Martino SJ požiūris unikalus ir originalus, jis derina 
tris „šaltinius": Šventojo Rašto pasakojimus, savo paties 
ignaciškąjį maldos gyvenimą ir pažintinius apsilankymus tose 
vietose, kur gyveno, mokė ir mirė Jėzus. Rezultatas - Jėzaus 
paveikslas, kokio nerasi niekur kitur. Kad ir kiek - daug ar 
mažai - žinotum apie Jėzų, ši knyga tiesiog neįkainojama." 
Harvey Cox Harvardo teologijos profesorius 
 

 

Sąžinės tyrimo malda 
 
Autorius: Timothy M. Gallagher 
Vertėjas: Rita Vidugirienė 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016 
 
Sąžinės tyrimo malda yra perkeičianti ir nuolat auginanti 
krikščioniškojo dvasingumo praktika. Ji padeda geriau pažinti 
save, artimą ir Dievą. Timothy M. Gallagheris knygoje „Sąžinės 
tyrimo malda. Šv. Ignaco išmintis mūsų šiandieniniam 
gyvenimui”, remdamasis tikromis gyvenimiškomis istorijomis, 
savo, kaip dvasios vadovo, patirtimi ir šv. Ignaco Lojolos 
praktika, aiškina esminius sąžinės tyrimo maldos principus:kas 
yra sąžinės tyrimas? Kaip galime pritaikyti jį savo asmeniniame 
gyvenime? Kokie yra jo vaisiai?  
Knyga skirta visiems: tiems, kurie nežino, kas yra sąžinės malda, 
bet norėtų sužinoti, tiems, kurie žino ir nori labiau  
ją pažinti, ir tiems, kurie nori šios maldos mokyti kitus. 

 



 

Gyvenimas: širdies trapumas  

Autorius: Valerio Albisetti 
Vertėjas: Ina Jakaitė 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016 
 
"Rašau visiems, bet pirmiausia tiems, kurie nepainioja 
dvasinių ieškojimų su atliekamais vaidmenimis, nesidžiaugia 
savo statusu ir nemano, jog viską žino. Rašau tiems, kurie 
visada yra pasirengę mokytis ir atsiversti. Visur įžvelgiu 
prasmę. Jei pasaulis, kuriame gyvename, nepaisant visko, yra 
nuostabus, tuomet nėra jokių aklagatvių, nenaudingų 
gyvenimų, klaidingų susitikimų ar prarasto laiko. Šis pasaulis 
paslaptingas. Apie jį reikia pasakoti. Jį reikia patirti. 
Neišgyvenu Dievo kaip kažko atskiro nuo žmonių. Noriu 
išmokyti suprasti, jog Dievas visų pirma kalba per nesėkmes, 
nelaimes, prievartą, džiaugsmą, susitikimus, seksualumą, 
tamsiąsias asmenybės puses... Tai kelionė iš apačios aukštyn. 
Gyvenimo kelionė. 
 

 

Ateik, būk mano šviesa 
 
Autorius: Motina Teresė 
Vertėjas: Rima Neverauskytė-Brundzienė 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016 
 
Visą gyvenimą tarnavusi vargingiausiems iš vargingiausių, 
Motina Teresė visų religijų žmonėms tapo atjautos ikona; 
išskirtinis jos indėlis globojant ligonius, mirštančiuosius ir 
tūkstančius kitų, kuriais niekas nė nemanė rūpintis, buvo 
pripažintas ir sveikinamas visame pasaulyje. 
 
Tačiau apie jos dvasines aukštumas ar kovas mažai težinoma. 
Šis jos rašinių ir apmąstymų rinkinys įlieja šviesos į Motinos 
Teresės vidinį gyvenimą, pirmą kartą atskleisdamas jos 
šventumo gylį ir jėgą. 
 

 

Evangelinė katalikybė: Gilioji XXI a. 
Bažnyčios reforma 
 
Autorius: George Weigel 
Vertėjas: Gediminas Žukas 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016 
 
G. Weigelio teigimu, evangelinės katalikybės centras yra 
draugystė su Jėzumi Kristumi. Jis kalba apie tai, kad Kristų 
būtina pažinti, o ne apie jį sužinoti. Pažinimas akcentuoja 
asmeninį santykį, nuolatinį bendrystės siekį, kasdienį 
atsivertimą, nes žmogus kaip nuodėminga būtybė niekada nėra 
tobulas ir kiekvieną akimirką yra laisvas rinktis tarp gėrio ir 
blogio. Autorius pabrėžia, kad pažintis su Jėzumi yra ne tik 
kasdienis Šventojo Rašto skaitymas, tačiau ir dalyvavimas 
Bažnyčios gyvenime priimant sakramentus, kurie ir yra kelias į 
gailestingąjį Jėzų. 
 



 

Šv. Jonas XXIII sielos dienoraštis: šventumo 
kelias  

Parengė: Giuliano Vigini 
Vertėjas: Asta Žūkaitė 
Leidykla: Magnificat leidiniai, 2016 

2014 m. šventuoju paskelbtas popiežius Jonas XXIII (Angelo 
Giuseppe Roncalli, 1881–1963 m.) visame krikščioniškame 
pasaulyje laikomas dideliu autoritetu – tiek dėl jo inicijuotų 
socialinių pokyčių, tiek dėl pastangų siekiant taikos tarp 
valstybių ir tarp Bažnyčių, tiek dėl dėmesio žmogaus teisėms. 
Labai trumpas šv. Jono XXIII pontifikatas truko vos penkerius 
metus, bet turėjo didelės įtakos. Šis popiežius, pradėjęs 
Vatikano II susirinkimą, dėl savo paprastumo ir gerumo 
pramintas „geruoju popiežiumi Jonu“, buvo mylimas ne vien 
katalikų bendruomenės. 

 

 

Antano gyvenimas 
 
Autorius: Atanazas Aleksandrietis 
Vertėjas: Robertas Dabkevičius, OSB 
Leidykla: Palendrių šv. Benedikto vienuolynas, 2016 
 
Šioje biografijoje Atanazas pirmą kartą pristato šventąjį, kuris 
yra ne kankinys, bet vienuolis, kurio visas nuopelnas yra ne 
herojiškas Kristaus išpažinimas ir pirmalaikis kraujo 
praliejimas, bet visiško išsižadėjimo paženklintas gyvenimas ir 
nepalaužiama ištvermė gyvenant askezėje. 
 
 

 

Gailestingumas: pamatinė Evangelijos sąvoka ir 
krikščioniškojo gyvenimo raktas  
Knygyne rugsėjo 8 d. 
 
Autorius: Walter Kasper 
Vertėjai:  kun.Mindaugas Ragaišis ir Zofija Stanevičienė 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016 
 
Knygos autorius į gailestingumą kviečia skaitytojus pažvelgti 
naujai, nesusiviliojant banaliu „gerojo Dievo“ paveikslu. 
Žinia apie Dievo gailestingumą nėra nuo pasaulio realybės 
nutolusi ir praktiškai neįgyvendinama teorija; ji apima daugiau 
nei tik sentimentalūs užuojautos pareiškimai. Žinia apie Dievo 
gailestingumą daro poveikį kiekvieno krikščionio gyvenimui.  
 

 

Pasitikėjimo ir meilės kelias 
 
Autorius: Jacques Philippe 
Vertėjas: Andrius Leliuga 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016 
 
Knygos autorius rašo: „Mūsų trapiame ir sužeistame pasaulyje 
Šventoji Dvasia vis dar kviečia visus krikščionis atsiliepti į 
šventumą, ragina gyventi Evangelijos gelme, o tam, manau, nėra 
geresnio kelio kaip tas, kurį rodo šventoji iš Lizjė. Tai – 
pasitikėjimo ir meilės kelias. “ 



 

Šventojo Akiplėšos medžioklė 
 
Autorius: Gasparas Aleksa 
Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016 
 
Kunigo Juozo Zdebskio istorija  

Veiklaus kunigo gyvenimas buvo kupinas skaudžių patirčių ir 
pavojų. Jis, kilnojamas iš parapijos į parapiją, du kartus kalėjo 
už vaikų katekizavimą, išėjusį į laisvę saugumiečiai jį bandė 
sugniuždyti psichologiškai – slapta automobilio sėdynę ištepė 
chemine medžiaga, kuri nudegina sėdmenis ir šlaunis. Taip 
siekta kunigui inkriminuoti venerinę ligą. Nuo kunigo nusigręžė 
bičiuliai, tačiau jis nė vieno žmogaus nelaikė priešu. Penketą 
kartų buvo kėsintasi jį nužudyti. Galiausiai J. Zdebskis, 
saugumiečių vadintas Akiplėša, įkyriai persekiotas iki 
paskutinės gyvenimo minutės, žuvo per autoįvykį iki šiol 
neišaiškintomis aplinkybėmis.  

Maištingojo kunigo paveikslą rašytojas sukūrė, remdamasis dar 
likusių gyvų bendražygių prisiminimais ir jų išsaugotais J. 
Zdebskio dienoraščiais. 

 

 

 

Ledkalnis ir kopa 

Trumpi pasakojimai sielai  

Autorius: Bruno Ferrero 
Vertėjas: Ina Jakaitė 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016 
 
Knygoje "Ledkalnis ir kopa: trumpi pasakojimai sielai" pateikti 
paprasti, jaudinantys, kupini išminties ir priverčiantys 
susimąstyti trumpi pasakojimai sielai. 
 
 
 

 

Intymumo Dievas 

Autorius: Rob Bell 
Vertėjai: Artūras Cechanovičius, Ieva Albertavičienė 
Leidykla: Abigailė, 2016 

„Mūsų seksualumas ir Dievas yra neatskiriami", - sako Rob Bell, 
New York Times bestselerių autorius ir trumpametražinių filmų 
serijos „Nooma" dvasinėmis temomis teksto autorius ir 
pasakotojas. Šis fizinis pasaulis yra stipriai susijęs su pamatine 
dvasine realybe, todėl norėdami suprasti savo seksualumą, 
anksčiau ar vėliau turėsime pakalbėti apie Dievą. Šioje knygoje 
autorius ir tyrinėja šiuos ryšius. 

 

 
 


