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Palaimintoji Švč. Trejybės Elzbieta 
Dvasiniai raštai 
 
Parengė R. P. Philipon, OP 
Vertėjas: Teresė Būgaitė 
Leidykla: Magnificat leidiniai, 2014 
 
„Mes drįstame šiandien pasauliui pristatyti šią 
kontempliatyvią vienuolę, kuri gyveno paslėptą gyvenimą 
Dieve su Jėzumi Kristumi, nes ji yra nuostabi džiaugsmo 
gyventi įsišaknijus meilėje liudytoja. Ji švenčia Dievo šlovę, 
žinodama, kad jos sielos gilumoje gyvena Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia, kuriuose ji atpažįsta amžinai gyvą meilę.“ 
Šv. Jonas Paulius II 
 
Šios palaimintosios gyvenimo centras – Švenčiausiosios 
Trejybės, gyvenančios sieloje, slėpinys. Stengdamasi 
išlaikyti „tikėjimo budrumą“, ji gyveno nepertraukiamoje 
bendrystėje su gyvuoju Dievu. 
 
 

 

Visada tave mylėsiu 
 
Autorius: Javier Vidal-Quadras 
Vertėjas: Marija Bogušytė 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2015 
 
Autorius šiltai ir jautriai kalba apie meilę ir tikrąją jos 
vertę. Jis aptaria įvairius meilės etapus, dalija savo 
patirtimi pagrįstus patarimus, kaip nuoširdžiai ir brandžiai 
mylėti, kaip nepavargti gyvenant šeimoje ir neleisti 
kasdienybei sunaikinti meilės tam, kuriam Dievo 
akivaizdoje pažadėjai mylėti visą gyvenimą. 
 
 

 

Meilės gelmėse: pokalbis apie meilę, 
santuoką ir šeimą 
 
Autorius: Marie-Dominique Philippe 
Vertėjas: Edita Janulevičiūtė 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2014 
 
Kas Dievo skirta sutuoktiniams? Kokie esminiai skirtumai 
tarp vyro ir moters? Koks yra kiekvieno iš jų pašaukimas? 
Kodėl santuoka monogamiška? Kūdikių krikštas: kodėl? 
Kodėl Bažnyčia draudžia kontracepciją, išsiskyrusiems 
neleidžia vesti iš naujo? Kas yra meilė? Ar gali mylėti 
žmogų, kuris nemyli tavęs? Ar įmanoma, kai tau 25-eri, 
būti pakankamai įžvalgiam, kad pajėgtum pasirinkti visam 
gyvenimui? Ar galima sublimuoti lytinį instinktą?  
 
 
 



 

 

Laisvų žmonių bendruomenė? 
 
Autorius: Andrius Navickas 
Leidykla: Bernardinai. Lt, 2014 
 
Tai jau trečioji filosofijos daktaro Andriaus Navicko knygą. 
Šįsyk kiek kitokia, tačiau ir vėl “plaukianti prieš srovę”. 

Ar mes dar turime pagrindą mūsų visuomenę vadinti 
laisva? Ar patys esame ir norime būti laisvi piliečiai, kurie 
prisiima atsakomybę už bendrąjį gėrį? Knygoje šie 
klausimai svarstomai, analizuojant “žmogaus teisių”, 
“demokratijos”, “tolerancijos”, “asmens orumo”, “sąžinės” 
ir “teisingo karo” sąvokas. Taip pat keliamas klausimas – 
ką šiandien reiškia kova už laisvę? 

 

 

YOUCAT. Update! Išpažintis! 
 
Autoriai: Klaus Dick, Rudolf Gehrig, Bernhard Meuser, 
Andreas Süß 
 
Vertėjas: Teresėlė Danguolė Šniūrevičienė 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2014 
 
Andreasas Süßas ir kiti šios knygos autoriai, tęsdami seriją 
jaunimui Youcat, kviečia naujai pažvelgti į išpažintį ir 
patirti per šį sakramentą Dievo meilę. Jie įtaigiai 
paaiškina, kodėl dera ieškoti susitaikinimo su Dievu, kas 
yra išpažintis ir kaip ji atliekama.  
 
 
 
 

 

Sukurti dideliems dalykams: 
Didžiadvasiškumo dvasia 
 
Autorius: Alexandre Havard 
Vertėjas: Asta Leskauskaitė 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2014 
 
Naujausia A. Havardo knyga tęsia „Doroje lyderystėje“ 
pradėtą lyderystės ir dorybingumo temą. Šį kartą 
gilinamasi į didžiadvasiškumo ir nuolankumo dorybes, 
kurias autorius vadina lyderystės šerdimi. Aptariama šių 
dorybių svarba asmenybei, patariama, kaip jas ugdyti, 
pateikiami konkretūs klausimai, kuriais autorius siūlo 
kiekvienam vadovautis mintyse apžvelgiant prabėgusią 
dieną.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tavo sparnų ūksmėje 
 
Autorius: Gereon Goldmann OFM 
Vertėjas: Augustinas Žukas 
Leidykla: Vox altera, 2014 
 
Gereonas Goldmannas (1916-2003), pranciškonų 
vienuolis, po karo išgarsėjęs socialine veikla Japonijoje, 
kur buvo pramintas „Tokijo skudurininku" ir 
imperatoriaus apdovanotas aukšto rango ordinu, įtaigiai 
bei pagauliai dalijasi atsiminimais iš karinės tarnybos 
Antrojo pasaulinio karo metais. Pašauktas kareiviu į 
Vermachtą, netrukus atsiduria Waffen-SS. Dalyvauja 
Prancūzijos kampanijoje. Kai raštu viešai išreiškė 
nepritarimą nacių pasaulėžiūrai, iš SS gretų atleidžiamas. 
Tarnaudamas Vermachte sanitaru, nužygiuoja iki Maskvos 
apylinkių. Sunkiai sirgdamas 1942 m. grįžta į Vokietiją. Už 
viešą priešiškumo naciams demonstravimą čia jo laukia 
karo tribunolas. Stebuklingai išvengia mirties bausmės ir 
prisideda prie pasipriešinimo grupės, rengiančios 
pasikėsinimą į Hitlerį. Sąjungininkams 1943 m. 
išsilaipinus Sicilijoje, tarnauja sanitaru ten kovojusioje 
tankų divizijoje. Išgyvena mūšius prie Montekasino ir 
galop 1944 m. vasarą pakliūva britams į nelaisvę. 
Prasideda ilgi nelaisvės metai karo belaisvių stovyklose 
Šiaurės Afrikoje. Gereonas kovoja su ten tebevyraujančiais 
naciais. Jų apšmeižtas, esą žudęs kalinius Dachau 
koncentracijos stovykloje, prancūzų karinės valdžios 
nuteisiamas myriop. Asmeniškai įsikišus popiežiui, 
paskutinę minutę išvengia mirties bausmės įvykdymo. 
Paleistas iš nelaisvės, 1947 m. grįžta į vienuolyną, o 1954 
m. išvyksta į Japoniją misionieriauti. 
 

 

Katalikų žinynas 2015 
 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2014 
 
„Katalikų žinynas“ – tai kasmetinis Visuotinės Katalikų 
Bažnyčios informacinis leidinys, kuriame pateikiama 
kruopščiai ir atsakingai atnaujinta informacija apie visas 
Lietuvos vyskupijas, vienuolijas, katalikiškas organizacijas, 
centrus bei sąjūdžius, katalikiškas mokymo įstaigas ir 
žiniasklaidą. 
 
 

 

Metai su Šventuoju Raštu. 2015 
 
Parengė: vysk. Lionginas Virbalas SJ 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2014 

Skaitiniai kiekvienai dienai. 
Maldos apaštalavimo intencijos. 
Kalendorius parengtas atsižvelgiant į Dievo kulto ir 
sakramentų tvarkos kongregacijos patvirtintą Lietuvos 
liturginį kalendorių. 

 
 
                                                                              
 
 


