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DVD Pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas 

Režisierius: Daniel diSilva (JAV) 

Filmo trukmė: 1 val. 40 min. 

Naujame dokumentiniame filme pasakojama sudėtinga pirmojo Dievo 
gailestingumo paveikslo istorija. 1934 metais, pačiam Jėzui paprašius, 
sesuo Faustina ir jos nuodėmklausys Mykolas Sopočka, padedant 
dailininkui, ėmėsi darbo ant drobės pavaizduoti Faustinos mistinius 
Gailestingojo Jėzaus regėjimus. Kas vėliau nutiko paveikslui, kur jis buvo 
slepiamas sovietų okupacijos metu, kas jį pargabeno į Vilnių, kodėl jis 
toks svarbus kiekvienam tikinčiajam, koks yra tikėjimo ir meno santykis, 
šioje kino juostoje pasakoja tuometinių įvykių liudininkai, dvasininkai, 
menotyrininkai, istorikai ir menininkai. Išskirtiniuose interviu kalba 
kardinolas Audrys Juozas Bačkis (Lietuva), arkivyskupas Gintaras Grušas 
(Lietuva), arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius (Baltarusija), 
vyskupas Henrykas Ciereszko (Lenkija), vyskupas Robertas Barronas 
(JAV), kun. Vaidas Vaišvilas (Lietuva), gailestingumo kulto tyrinėtojas 
Pranas Morkus (Lietuva), komikas Jimas Gaffiganas (JAV), aktorius, 
muzikantas Harry Connigas, Jono Pauliaus II biografas George’as 
Weigelis (JAV), kardinolas Stanisławas Dziwiszas (Lenkija), kardinolas 
Christophas Schönbornas (Austrija) ir kiti. 

Subtitrai:  anglų, ispanų, lenkų, lietuvių, vokiečių k. 

 

 

Tamsioji naktis 
 
Autorius: Šventasis Kryžiaus Jonas 
Vertėjas: Jūratė Micevičiūtė 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2017 
 
Beveik kiekvienas tikintysis kartais pasijunta pamirštas Dievo. Net 
Kristus ant kryžiaus yra sušukęs: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane 
apleidai?!“ XVI amžiuje karmelitų vienuolio šv. Kryžiaus Jono 
parašyta Tamsioji naktis laikoma vienu geriausių atsakymų į šį amžiną 
klausimą. Šv. Kryžiaus Jono dvasinio gyvenimo vizijoje būtina priimti ir 
patirti atsiskyrimo nuo Dievo skausmą, nes tik per jį bus pasiektas 
svarbiausias žmogaus tikslas – bendrystė su Dievu. To trokštanti siela turi 
būti atitinkamai parengta, apvalyta nuo nereikalingų ir neesminių dalykų, 
kad būtų pripildyta dieviškumo. Taip net skausmingiausi išgyvenimai 
įgauna prasmę ir pavirsta teigiama žmogaus augimo dalimi. 
 
 
 



 

Aistros įveika 

Straipsnių rinkinys, redaktorė Larisa Šechovcova 
Vertėjas: Petras Kimbrys 
Leidykla:Vox Altera 
 
Knygoje galime rasti daug klasifikuotos, tačiau suprantamai pateiktos 
informacijos apie įvairias žmogaus stipriai emociškai nuspalvintas 
silpnybes, kurios dažnai ir virsta destruktyviomis aistromis. Knygos 
pradžioje daugiau dėmesio skiriama kūniškosioms aistroms 
(pilvapenybei, paleistuvystei), kur pateikiama nemažai įdomių šių 
silpnybių įveikos strategijų. Toliau nagrinėjami dar sudėtingesni 
psichologiniu požiūriu fenomenai – sielos ir dvasios aistros, tokios kaip 
godumas, rūstumas ir pyktis bei agresija, liūdesys, nerimastingumas ir 
daugiasielvartavimas, vangumas ir depresija. Knygos pabaigoje rasime 
išsamiai aprašytas bene sudėtingiausias ir todėl dažnai sunkiai 
atpažįstamas žmogiškąsias silpnybes – tuštybę ir puikybę. 
 
Rekomenduoja Nacionalinė egzorcistų asociacija 
 
 
 

 

Užmirštos dykumų motinos 
 
Autorius: Laura Swan 
Vertėjas: Asta Eligija Leskauskaitė 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2017 
 
Autorė surinko po įvairius šaltinius išblaškytas dykumų motinų gyvenimo 
nuotrupas ir jų pamokymus. Šių moterų istorijos atsiskleidžia gyvenimo 
dykumoje kontekstą ir padeda geriau pažinti ankstyvosios krikščionybės 
raidą, o lakoniški pamokymai veda iš triukšmo ir sumaišties į vidinės 
ramybės ir gilios bendrystės su Dievu pasaulį. 
 
 
 

 

Sielos gydymas 
 
Autorius: Raymond Lloyd Richmond 
Vertėjas: Rita Vidugirienė 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2017 
 

Pyktis, nepasitenkinimas, nusivylimas gyvenimu, depresija, 
nesugebėjimas atleisti atveria tiesą apie sulaužytą gyvenimą ir sužeistą 
sielą. Kai jaučiamės įskaudinti emociškai, patiriame fizinį smurtą ar 
materialinių nuostolių, dažnai galvojame, kad geriausias atsakas tikram 
ar menamam skriaudikui būtų galimybė pasidžiaugti jo kančia, sužeisti jį 
taip, kaip jis sužeidė mus. Tačiau autorius siūlo kitą išeitį. Užuot siekę 
pasitenkinimo mus įskaudinusiojo kančia, pripažinkime savo sužeistumą 
ir gręžkimės į Dievą, nuolat melskime ir prašykime Jo patarimų ir 
apsaugos, gyvenkime skaistų ir nuolankų gyvenimą, sklidiną atsidavusio 
susirūpinimo kitais ir savimi. Tik tada išgydysime savo sielą ir būsime 
tiek dvasiškai, tiek psichiškai sveiki. 

 



 

Ilgesys 
 
Autorius: John Eldredge 
Vertėjas: Aušrinė Šečkuvienė 
Leidykla: Abigailė, 2017 
 

Kaip rašo J. Eldrege'as, „mums visiems kyla ta pati problema – mes 
ilgimės gyvenimo, bet nežinome, kur jį rasti. O jei jį kada nors surasime, 
ar galėsime jį išlaikyti?.. Jei norime atrasti tą trokštamą gyvenimą, turime 
leistis į kelionę, o mums duotas kelrodis yra giliai širdyje įdėtas ilgesys, 
kurio dažnai nepaisome, palaikome kuo kitu arba į kurį 
pasirenkame nekreipti dėmesio. Didžiausia žmogiška tragedija yra nustoti 
ieškoti“. 

Tačiau šioje knygoje atrasime, kad pats Dievas yra mūsų giliausių 
troškimų autorius. Jis davė mums troškimus ir Jam patinka juos 
patenkinti. Kaip skelbia Psalmės: „Džiaukis iš širdies VIEŠPAČIU, ir jis 
suteiks tau, ko trokšta tavo širdis.“ (37,4). Tai Dievas kviečia tave per 
tavo širdies troškimus. Nuo to, kaip į juos atsakysi, priklausys tavo 
gyvenimas. 

 

 

Dievo laukimas 
 
Autorius: Simone Weil 
Vertėjas: Diana Bučiūtė 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2017 
 
Simone Weil (Simona Vėj, 1909–1943) – viena ryškiausių XX amžiaus 
asmenybių, pagarsėjusi ne tik filosofiniais, teologiniais, socialiniais 
veikalais, bet ir savo gyvenimo istorija. Antroji lietuvių kalba išleista 
Simone Weil knyga „Dievo laukimas“ stebina brandžiu jaunos moters 
intelektu ir neįtikėtinu sąžiningumu, jaudina skausmingu tyrumo ir Dievo 
ilgesiu. Į rinkinį įtraukti šeši laiškai dvasios tėvui laikomi vienais 
gražiausių Simone Weil tekstų, kuriuose ji itin atvirai išlieja savo 
asmeninius išgyvenimus ir dvasines abejones. 
 
 

 

Stulbinanti malonė 
 
Autorius: Philip Yancey 
Vertėjas: Simonas Kiela 
Leidykla: Abigailė, 2017 
 
 
Malonė – išskirtinis bažnyčios bruožas. Ji yra tai, ko pasaulis negali 
pamėgdžioti ir kurio jam be galo trūksta, nes tik malonė suteikia viltį, kad 
šis nualintas pasaulis gali būti kitoks. 
Knygoje „Stulbinanti malonė“ keletą apdovanojimų pelnęs Philipas 
Yancey į malonę žvelgia iš gatvės perspektyvos. Autorius klausia: jei 
malonė – tai Dievo meilė tiems, kurie jos nenusipelnė, kaip ji pasireiškia 
praktiškai? Ir jei tik krikščionys gali ją dalinti kitiems, tai kaip mums 
sekasi ja užlieti pasaulį, kuris už malonę kur kas geriau pažįsta žiaurumą 
ir neatleidimą? 
 



 

Depresija 
 
Autorius: Aaron Kheriaty, t. John Cihak 
Vertėjas: Kristina Gudavičienė 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2017 
 

Atsiradimo priežastys, gydymas ir dvasinė pagalba 

Knygoje išsamiai aptariami įvairūs depresijos tipai, nusakomi jų ir kitų 
nervinių sutrikimų skirtumai, nagrinėjamos dažnai neatskiriamai 
susipynusios genetinės, psichologinės, socialinės ir dvasinės depresijos 
priežastys, pristatomos medicinos mokslo naujovės, aptariami įvairių 
psichologinių terapijų privalumai ir trūkumai gydant depresiją. 
Nuosekliai laikantis požiūrio į žmogų, kaip į harmoningą sielos ir kūno 
vienovę, pabrėžiama tikėjimo svarba, kovojant su šia baisia ir pavojinga 
gyvybei liga. 

 

 

Brandinančios nesėkmės 
 
Autorius: Brene Brown 
Vertėjas: Jurgis Šečkus 
Leidykla: Abigailė, 2017 
 

Bestselerių „Didi drąsa“ ir „Netobulumo dovanos“ autorė tęsia 
pasakojimą apie drąsą, pažeidžiamumą, gėdą ir vertę. Šioje knygoje ji 
nagrinėja, kaip žmonės pakyla sulydę ar patyrę likimo smūgį, ir suteikia 
mums įrankius, kaip susioriantuoti ir ką daryti patekus į jausmų 
sūkurį. Žengti į savo skausmo istorijas gali atrodyti baisu. Sunkumai, su 
kuriais susidūrėme, gali būti gniuždantys, kaip darbo praradimas arba 
nutrūkęs santykis, arba smulkūs, kaip konflktas su draugu ar 
bendradarbiu. Nepriklausomai nuo sunkumų dydžio ir aplinkybių, 
atsikeliame taip pat: mes  išsiaiškiname savo jausmus; mes  grumiamės  
su savo istorija, kol išsiaiškiname tiesą; mes praktikuojame šį procesą 
kasdien, kol tai tampa įpročiu ir   perkeičia mūsų gyvenimus.  

Kai neigiame savo skausmingas istorijas, jos mus apriboja. Kai 
jas pripažįstame, galime patys parašyti joms pabaigą. 

 
Tūkstantmečio detektyvas: Šv.Brunonas ir 1009-
ieji 
 
Autorius: Inga Leonavičiūtė 
Leidykla: Lietuvių katalikų mokslo akademija, "Naujasis Židinys-Aidai“ 
 
Šis veikalas – pirmasis fundamentalus brunonistikos tyrinėjimas, 
aprėpiantis itin platų darbo lauką. Monografijoje detaliai nagrinėjami ne 
vien šv. Brunono Kverfurtiečio gyvenimo ir kankinystės istorijos šaltiniai 
(surenkant jų korpusą, detaliai nagrinėjant jų panašumus ir skirtumus, 
nustatant „genetinius“ tarpusavio ryšius), bet ir jas remiantis klostęsis šv. 
Brunono „pažinimas“ – t. y. hagiografinė (arba ankstyvoji istoriografinė) 
tradicija. Toks tyrimo pobūdis veikalo autorę išveda iš tradiciškai ribotos 
lituanistinės tyrimo erdvės į platų europinį krikščioniškosios Vakarų 
Europos kultūros arealą. 
Liudas Jovaiša 
 
 



 

Don Kamilis: mažasis pasaulis 
 
Autorius: Giovannino Guareschi 
Vertėjas: Antanas Sabaliauskas 
Leidykla: Caritas leidykla „Artuma“, 2017 
 
„Tai knyga apie žmogaus vertybes, apie tai, kad asmuo aukščiau ir 
svarbiau už bet kokias idėjas, kad žmogaus širdis gali būti platesnė už 
ideologinius rėmus. Tai taip pat knyga ir apie mus visus. Apie tai, kas 
atsitinka, kai įprastas pasaulis sugriautas ir pilnas padalijimų, kai reikia 
viską statyti ir mokytis gyventi kartu, apie kuriančią vienybės jėgą. O 
svarbiausia – apie tai, kas nesikeičia, kas tūkstančius ir milijonus metų 
visuomet bus su mumis – apie Dievo artumą ir sąžinės balsą.“ 
 
 
 

 

Malonė šiai akimirkai ( pakartotas tiražas) 
 
Autorius: Max Lucado 
Vertėjas: Raimonda Baliutavičiūtė 
Leidykla: Šviesa Rytuose, 2017 

Įkvepiančios mintys kiekvienai metų dienai 

Tai  trumpos ištraukos iš geriausių Max Lukado knygų. Autorius sugeba 
labai suprantamai, neįsileisdamas į smulkmenas, perteikti paprastą 
biblinių tekstų mintį. Ši autoriaus dovana padaro jo knygas 
neįkainojamas. 

Vieni tikrina tikėjimą tarsi padėdami jį ant svarstyklių, tačiau Max 
Lukado, priešingai, padeda tiesiog širdimi pajusti Dievo meilę. Tai 
dvasinio patarėjo mintys, kurios pajėgia nešti mus ir per ilgą dieną, ir per 
tamsią naktį. 

 

 

 

Tikiu 
 
Autorius: Bruno Ferrero 
Vertėjas: Rima Pūžaitė 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2017 
 

Tėvams ir katechetams Apaštalų tikėjimo išpažinimas meta sudėtingą 
iššūkį: kaip kalbėti vaikams apie Dievą? Kokiais žodžiais? Dievas yra 
begalinis, kaip galima Jį įsivaizduoti? Kaip prisiartinti prie Jo realybės? 
Reikia būti itin atidiems: kalbėdamas „Tikiu“ vaikas bando atverti patį 
didžiausią Dievo slėpinį. 

Šioje Bruno Ferrero knygelėje esminės tikėjimo tiesos išsakomos pokalbio 
tarp vaiko ir jo tėčio forma. Juk dažnai paprasti vaikų klausimai – pati 
puikiausia proga pradėti gilesnį pokalbį. Kasdienis pašnekesys užčiuopia 
patirtį, nuo kurios galima pradėti tikėjimo kelionę. Į sudėtingą išpažinimo 
tekstą pažvelgiama naiviomis, bet pastabiomis vaiko akimis, tarsi 
gyvenimas būtų tramplinas, nuo kurio neriama į Dievą. 

 

 


