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Rugpjūčio 12, 2005 
Jėzus 
 
Šiandien Aš kalbu visoms sieloms, kurios turi pašaukimus Bažnyčioje.  Brangiosios 
sielos, pašvęstos Man, Aš pasitikiu jumis labiau, nei jūs suprantate.  Šiuo laiku Aš per 
jus ketinu galingai paliudyti dangaus buvimą žemėje.  Besibaigiantis laikotarpis, 
Nepaklusnumo Amžius, atėmė iš Manęs daugelį pasišventusiųjų sielų. Jos gyvena savo 
gyvenimą atsiskyrusios nuo savo pašaukimo.  Be abejo, joms yra atleista, jos yra 
mylimos ir daugelis jų gražiai tarnauja Man kitais būdais.  Aš nesišvaistau 
geranorėmis sielomis, kaip jūs visi žinote.  Jeigu siela myli Mane, Aš rasiu tai sielai 
darbo ir pradėsiu ruošti jai atlygį.  Kiekvieną iš jūsų Aš laikau dangaus vertybe.  Taip, 
tiesa, kad tu priėmei daugybę iššūkių, o tai, kad per šiuos metus tu išlaikei pasirinktą 
kryptį, yra tikras pasiekimas.  Dabar Aš prašau tavęs dar labiau priartėti prie Mano 
Širdies.  Aš noriu, kad kiekvienas tavo įkvėpimas būtų skiriamas Man ir Mano 
troškimams, Mano reikmėms.  Jeigu tai padarysi, susivienysi su Manimi visiškai, 
kiekviena tau likusi šio gyvenimo akimirka bus panaudota.  Aš tave apipilsiu 
malonėmis nuo tavo atsibudimo iki pogulio, netgi tavo poilsio metu.  Aukok Man viską.  
Pakeisk bet kokią likusią savo valią Mano šventa valia.  Dažnai kartok Man, kad Aš 
esu tavo pašaukimo šeimininkas.  Kaip tai guodžia Mane.  Tu matai, Aš kenčiu.  Aš 
kenčiu dėl tamsybėse klaidžiojančių sielų sielvarto.  Aš kenčiu dėl maišto, kuris šitaip 
prislegia šeimas ir netgi Mano Bažnyčią.  Bet tu padėsi Man, o tai teikia Man paguodą.  
Bet ką darydamas, prašau, daryk dėl Manęs.  Aš neslėpsiu savo valios -- tai yra Mano 
pažadas tau. 
   
 
Šventasis Dominykas 
 
Mano broliai ir seserys yra tikrai palaiminti, gyvendami tokiais laikais.  Ištikimybė 
Kristui ir įžadams yra galimybė didžiausiam kilnumui, kokį tik Dievas gali skirti 
gyvenantiems žemėje.  ,,Paklusnumas” - šis žodis yra tarsi dangiškoji muzika.  Paklusk 
viskame.  Prisiek sau, kad tapsi paties pastoviausio paklusnumo pavyzdžiu kitoms sieloms 
tavo gyvenime.  Jeigu tai padarysi, tu ryškiai išsiskirsi iš bendro šiandieninio konteksto.  
Dievo pasekėjai visada išsiskiria, tad tai bus geras dalykas tau.  Tu neišsiskirsi danguje.  
Tu pritiksi prie bendro vaizdo čia, o tai taip pat yra geras dalykas - išties, pats geriausias 
dalykas tau.  Aš padėjau Bažnyčiai sunkiu laiku, ir iš tavęs prašoma to paties.  Be abejo, 
tavo Dievas tau yra viskas.  Būk tikras, kad taip ir yra, nes jeigu taip nėra, keisk savo 
gyvenimą tol, kol viskas taip ir bus.  Čia Jūs norėsite manęs paklausyti, brangūs broliai ir 
seserys, nes labai gailėsitės, jeigu netarnausite Jam, ir tai sukels jums didžiausią 
sielvartą.  Neieškokite pasaulio pritarimo.  Palikite tai tiems, kurie neseka Kristumi.  
Ieškokite tiktai Jo pritarimo, visada tik paklusnumo dvasioje.  Jūs galite sakyti, kad tai 
yra paprasta pamoka, ir jūs nesuprantate, kodėl aš tai šitaip pabrėžiu.  Ką gi, 



Neklusnumo Amžiuje, kai dauguma nepaklūsta ir maištauja, Dievo išrinktiesiems dera 
būti budriems ir nušviesti kitokį kelią.  Sielos turi matyti jūsų pašaukimą ir jūsų 
džiaugsmą tarnaujant savo pašaukimui bei suprasti, kad džiaugsmas kyla iš tarnystės 
Dievui.  Jeigu jūs nepaklūstate savo Bažnyčiai, jūs būsite už tai atsakingi.  Tai taip pat 
yra tvirtas pareiškimas.  Aš suprantu ir kalbu apgalvotai.  Ypatingai šiuo laiku valdykite 
savo liežuvį ir neleiskite pasaulio įtakai atitraukti jūsų nuo ištikimybės savo Bažnyčiai.  
Jūs turite kitus įkvėpti ištikimybei.  Kiti neturėtų įkvėpti tavęs neištikimybei, netgi tavo 
širdyje.  
 
Šventasis Dominykas 
 
Kai tu žengi žingsnį tyrumo link, Dievas apipila tave malonėmis.  Tu privalai leisti Jėzui 
nuskaistinti tavo sielą tam, kad Jis ją valdytų.  Kristaus tarnai, išpažinkite savo 
nuodėmes.  Visada galvokite ir kalbėkite kaip Jėzus. Mūsų gerasis ir švelnusis Jėzus 
supranta, kad jūs kovojate, ir Jis nelaiko šių kovų problema.  Jos yra dalis jūsų ėjimo 
vienybės link.  Nebijokite kovų.  Jūs privalote kovoti.  Iš savo gyvenimo pašalinkite bet 
ką, kas skatina jumyse minties ar ketinimų netyrumą.  Jūs negalite gyventi kaip visi 
pasauliečiai.  Daugelio šiandienos vienuolių problema yra ta, kad jie mėgina gyventi 
dvejopai ir patiria konfliktą.  Tada jie neteisingai nusprendžia, kad konfliktas kyla iš jų 
pašaukimo.  Ką gi, jeigu pašaukimas būtų išgyvenamas tyrai, nebūtų jokio konflikto.  Ar 
jūs suprantate?  Neatsitraukite nuo savo pašaukimo, ieškodami ramybės ir pasitenkinimo.  
Atsitolinkite nuo pasaulio, ženkite pirmyn savo pašaukime ir jūs rasite ramybę, kuri 
teisėtai jums priklauso.  Tai yra labai dažna daugelio šiandienos vienuolių klaida, ir jūs 
žinote, kad aš kalbu tiesą.  Dėl to daugelis paliko savo pašaukimus.  Jie negalėjo 
suderinti dviejų dalykų: pasaulio ir savo pašaukimo.  Jie pasirinko klaidingai.  Ieškodami 
ramybės, jie pasirinko pasaulį.  Daugelis sielų neranda ramybės pasaulyje, bet jeigu jos 
ieško Jėzaus, Jis atlygina, ir viskas būna gerai.  Tačiau dauguma sprendimų tarnauti 
Jėzui religiniame pašaukime yra tvirti sprendimai.  Žinoma, tai reikalauja aukos, tad kai 
kurie pamato, kad toji auka jiems nepatogi ar netinka jų gyvenimui.  Šiais atvejais jie 
tarnauja Jėzui kitais būdais ir tai yra priimtina dangui.  Troškimas tarnauti Dievui yra 
geras, šventas ir kyla iš dangaus.  Atsiverkite šiam šauksmui. 
 
Šventasis Dominykas 
 
Jėzus turi būti kiekvienos jūsų dienos centras.  Jūs turite kiekvieną rytą pradėti savo 
dienos paaukojimu Jėzui.  O tada viskas jūsų dienoje gali priklausyti Jam ir būti Jo 
palaiminta.  Kiekvieną rytą jūs turite iš naujo paskirti savo gyvenimą Jam.  Tai daro du 
dalykus.  Tai teikia Jėzui džiaugsmą ir nušviečia tavo mintis bei primena tau, kad dirbi 
Jam ir vien tik Jam.  Savivalė, kuria persisunkęs šių dienų pasaulis, užkrėtė daugybę 
pašaukimų.  Mes nenorime kažko daryti arba mums tai nepriimtina, ir mes to tiesiog 
nedarome.  Šis kelias niekada nevedė į dangų ir jis neveda į dangų dabar.  Dievo valia 
dažnai jums atrodys nepriimtina ir dažnai turėsite su savimi kariauti, kad gerai 
jaustumėtės tarnystėje, į kurią Jis jus šaukia.  Mano draugai Kristuje, jūs žinote, kad tai 
yra kelias į dangų.  Reikia nugalėti save.  Tikėkitės šito.  Jeigu jūs dirbsite klusnumo 
Dievo, o ne savo valiai dvasioje, jums taps vis lengviau ir lengviau save nugalėti.  Jūs vis 
artėsite prie savojo Išganytojo Širdies.  Kuo arčiau Jo būsite, tuo mažiau kovosite su 



savivale.  Kuo arčiau prie Jo prieisite, tuo mažiau rūpinsitės tuo, ką apie jus galvoja 
pasaulis.  Kuo arčiau būsite prie Jėzaus, tuo labiau Jo ilgėsitės ir ieškosite vien tik Jo.  
Esant tokios būklės gera būti žemėje, nes tada Jėzus teka per jus be jokių pertvarų.  Taip 
suvoktos jūsų kovos norėjo dangus, tad nemanykite, kad nesate šaukiami į didelį 
šventumą todėl, kad jūs kovojate.  Būkite patenkinti būdami maži savo dvasiniame 
gyvenime, o Jėzus bus didelis.  Nuolankumas kyla iš savo ydų suvokimo, nuolankumas 
yra būtinas jūsų pašaukime.  Dievas yra didis, o jūs turite norą.  Šitaip jūs turite žengti 
pirmyn. 
 
Šventasis Dominykas 
 
Tu esi mylimas.  Kiekvienas šventasis danguje yra tau dėkingas.  Mūsų nuostabioji 
Švenčiausioji Motina Marija rūpestingai tave stebi.  Nemanyk, kad gali išsiversti be jos 
pagalbos.  Jos žvilgsnis yra pats gailestingiausias iš visų, kuriuos kada nors sutiksi.  
Marija nori padėti tau išgryninti tavo pašaukimą.  Ji padės tau suprasti, kada tu seki 
savo paties, o kada – Kristaus valia.  Aš myliu ją neapsakoma meile.  Tu pamilsi ją lygiai 
taip pat, kai tik ją pažinsi.  Šiandien aš tiesiog prašau pasitikėti manimi.  Tu niekada 
nesigailėsi ją pamilęs.  Mūsų Mergelė tau turi tik ypatingas dovanas ir malones.  Ji buvo 
taip šmeižiama žemėje, o tai siaubingai liūdina Jėzų.  Būk tas, kuris apgina šią 
nesusitepusiąją dangiškąją motiną.  „Marija”.  Kartok jos vardą visą dieną, o ji maitins 
tave taip, kaip motina maitina kūdikį.  Aš kalbu tau kaip tavo brolis, kuris linki tau tik 
paties geriausio.  Jeigu tu nesi atsidavęs šiai moteriai, aš raginu tave to siekti.  Iš 
santykių su Marija kyla tik šventumas ir ramybė.  Iš jos ateina tik palaima ir tyrumas.  Ji 
trykšta džiaugsmu ir ramybe visiems sutiktiesiems.  Šeimos ir pašaukimai yra 
atnaujinami.  Jei šiandien tu dėl ko nors kovoji, prašyk Marijos pagalbos.  Tu nebūsi 
nuviltas.  Jeigu tu nekovoji, būk dėkingas Marijai, nes yra duotybė, kad ji tau padėjo 
praeityje.  Jėzus laimina tuos, kurie myli Jo motiną.  Nemanyk, kad tu esi aukščiau 
atsidavimo mūsų Viešpaties motinai.  Nesistenk būti pranašesnis už tuos, kurie ją myli.  
Mano drauge, tuo atveju tik vienas būtų kvailys.  Marija yra tavo motina.    Ji padės tau 
visuose dalykuose.  Pradėk kalbėti Rožinį ir stenkis melstis kaip mažas vaikelis.  Melskis 
su pasitikėjimu, atsidavimu ir meile.  Melskis Eucharistinio Kristaus artumoje.  O tada 
stebėk savyje vykstančius pokyčius.  Jeigu tu jau kalbi Rožinį, tu supranti, apie ką aš 
kalbu, o tu linkčioji galva pritardamas mano žodžiams.  Kaip bebūtų, aš esu su tavimi ir 
užtarsiu tave.  Nesuskaičiuojama daugybė šventųjų ir angelų danguje ir žemėje trokšta 
apginti ir apsaugoti tavo pašaukimą.  Negalvok, kad esi vienas ar kad mūšio baigtis 
priklauso tik nuo tavęs.  Tu esi dangiškosios komandos, kuri jau laimėjo, narys.  Šito 
mūšio baigtis jau yra aiški.  Bet tu turi ir toliau tęsti savo kovas. 
 
Šventasis Dominykas 
 
Mano brangiausieji mylimieji draugai, vienas iš tamsos skleidimo būdų yra gydomųjų 
galių, kylančių ne iš Kristaus, propagavimas.  Šios galios, be abejo, ribotos ir kyla iš 
Kristaus priešo.  Jėzus siunčia neribotas malones dvasiniam išgijimui ir atsivertimui.  Jis 
siunčia didingą ramybę tiems, kurie ateina pas Jį, ir tiems, kuriems tu to prašai šiuo 
laikotarpiu.  Aš prašau tavęs kalbėti prieš jėgas, kurios yra ne iš dangaus.  Priešas nori 
priversti pasaulį manyti, kad mes gyvename naujajame amžiuje, bet, kaip aš jau sakiau, 



mes gyvename ne naujajame amžiuje, bet Neklusnumo Amžiuje.  Sielos neieško Jėzaus, 
nes jeigu jos siektų Jėzaus, jos turėtų paklusti.  Jeigu tu stengiesi išvengti tarnystės, tu 
neseki Tuo, kuris reikalauja tavo tarnystės.  Ar tu supranti?  Štai paimkime pavyzdžiu 
būrėją.  Kodėl siela ieško tokių žinių?  Šventas kelias veda į pasitikėjimą Kristumi ir Jo 
apvaizda.  Tokio pasitikėjimo ir kantrybės pratybos kuria šventumą ir vienybę su 
dangumi.  Tačiau šiuo laiku priešas gundo sielas nepaklusti sakydamas, kad tokie dalykai 
kaip burtai yra tiesiog žavūs ir niekam nedaro žalos.  Aš užtikrinu jus, kad mus danguje 
baugina ir liūdina ne tik toks plačiai paplitęs požiūris į šias nuodėmingas praktikas, bet 
ir dėl daugelio Dievo tarnų nesipriešinimas joms.  Jeigu vaikštai su Jėzumi ir eini keliu, 
kuris tau paskirtas nueiti kartu su Juo, tu nepraleisi progos perspėti patekusius į šį 
paklydimą.  Visada nustatyk, kokia galia remiamasi.  Jeigu ji ne iš Jėzaus, tai ir ne iš 
dangaus - reiškia, ji yra nepriimtina Dievo vaikams.  
 
Švenčiausioji Motina 
	  
Kaip	  džiugina	  dangų	  sielos,	  kurios	  paskiria	  savo	  žemiškuosius	  gyvenimus	  
Dievo	  tikslams.	  	  Jūs	  esate	  mūsų	  lobis,	  mūsų	  auksas.	  	  Tau	  buvo	  paskirtas	  
vaidmuo	  šiame	  laike,	  ir	  tu	  jį	  atliksi.	  Jėzus	  priklauso	  nuo	  tavo	  „taip”,	  mažutėli,	  ir	  
aš	  žinau,	  kad	  tu	  jo	  nenuvilsi.	  	  Žinau,	  kad	  tu	  tarnausi	  dangui,	  ir	  aš	  noriu	  tau	  
padėti.	  	  Iš	  dangaus	  ateina	  džiaugsmas,	  kuris	  yra	  nepakeičiamas	  niekuo,	  kas	  
ateina	  iš	  pasaulio.	  	  Tik	  dangaus	  sekėjai	  patiria	  šį	  džiaugsmą.	  	  Mes	  norime	  
paskleisti	  šį	  dangišką	  džiaugsmą	  visam	  pasauliui	  šiuo	  laiku,	  o	  tu	  žinai,	  kad	  mes	  
tai	  norime	  padaryti	  per	  tave.	  	  Mes	  suteiksime	  tau	  džiaugsmą	  kaip	  dovaną,	  
kuria	  tu	  galėsi	  dalintis	  su	  kitais.	  Paprašyk	  mūsų,	  ir	  mes	  atsiųsime	  jį	  į	  tavo	  širdį.	  	  
Ateik	  pas	  mane	  tuomet,	  kai	  tik	  tau	  reikia	  pagalbos.	  
Jeigu	  tavo	  širdis	  yra	  sunki,	  ateik	  prie	  mano	  Nesuteptosios	  Širdies,	  ir	  aš	  
pasidalinsiu	  tavo	  našta	  su	  tavimi.	  Tuo	  būdu	  tau	  palengvės,	  ir	  dangus	  tekės	  per	  
tave	  dar	  veiksmingiau.	  	  Tau	  ateis	  tik	  atlygis.	  	  Prašau,	  būk	  tyras	  savo	  
pašaukime,	  ir	  paskui	  save	  tu	  patrauksi	  tiek	  sielų,	  kad	  tu	  būsi	  sužavėtas.	  	  
Kiekviena	  siela	  ypatingu	  būdu	  sustiprina	  Dievo	  Karalystę,	  tad	  kiekviena	  siela	  
yra	  brangi	  ir	  svarbi.	  	  Priimk	  kiekvieną	  dieną	  kaip	  pilną	  galimybių	  atvesti	  sielas	  
pas	  Jėzų,	  netgi	  jei	  per	  visą	  dieną	  nesutinki	  nė	  vieno	  žmogaus.	  	  Tai,	  kad	  aukoji	  
savo	  dieną	  Jėzui,	  nuveda	  sielas	  pas	  Jį.	  	  Kokia	  saldi	  yra	  tarnystė	  dangui,	  kai	  tavo	  
matymas	  sutampa	  su	  Jo	  matymu.	  	  Aš	  esu	  su	  tavimi	  ir	  niekada	  tavęs	  nepaliksiu.	  	  
Dienos	  lėks	  viena	  paskui	  kitą,	  mano	  brangiausias	  vaikeli,	  ir	  greitai	  tu	  būsi	  
namuose,	  su	  mumis.	  	  Būk	  ramus	  dabar,	  ir	  leisk	  Jėzui	  visiškai	  tave	  panaudoti.	  	  	  

 

 
Ši knyga yra pelno nesiekiančios misijos dalis. Mūsų Dievas norėjo, kad šiuos žodžius paskleistume tarp 

tautų. 

Prašome mums padėti. 

Jei norėtumėte dalyvauti, prašome mums skambinti: 

JAV: 

Direction for our times 



9000 West 81st Street 

Justice, Illinois 60458 

708-496-9300 

 

Airijoje: 

 

Direction for our times – Ireland 

Lisnalea 

Virginia Rd. 

Bailieborough 

Co. Cavan. 

Republic of Ireland 

 

Tel. 353-42-969-4947 

El. paštas: dfotireland@yahoo.ie 

Jėzus per Anne perduoda žinią pasauliui kiekvieno mėnesio pirmąją dieną. Šias žinias kas mėnesį rasite 

mūsų interneto puslapyje adresu www.directionforourtimes.com arba paskambinkite mums, kad įtrauktume 

jus į savo elektroninio pašto adresus telefonu 708-496-9300 



Dangus kalba bukletai 

 

Nurodymai mūsų laikams, 

duoti Anne, pasaulietei apaštalei. 

 

Šie bukletai priklauso serijai Nurodymai mūsų laikams; Duoti Anne, pasaulietei apaštalei. Juos 

galite gauti individualiai iš Nurodymų mūsų laikams leidėjų: 

Dangus kalba apie abortus 

Dangus kalba apie priklausomybes 

Dangus kalba klerikalinio piktnaudžiavimo aukoms 

Dangus kalba kunigų ir vienuolių sieloms 

Dangus kalba apie depresiją 

Dangus kalba apie skyrybas  

Dangus kalba kaliniams 

Dangus kalba kariams  

Dangus kalba apie stresą 

Dangus kalba jauniems žmonėms 

Dangus kalba mąstantiems apie savižudybę 

Dangus kalba atitolusiems nuo Bažnyčios 

Dangus kalba mirštantiems 

Dangus kalba nepažįstantiems Jėzaus 

Dangus kalba išgyvenantiems tragediją 

Dangus kalba bijantiems skaistyklos 

Dangus kalba atstūmusiems Dievą 

Dangus kalba besistengiantiems atleisti 

Dangus kalba kenčiantiems finansinius nepriteklius 

Dangus kalba tėvams, nerimaujantiems dėl vaikų išganymo 

 

Knygos 

 

Nurodymai mūsų laikams, 

duoti Anne, pasaulietei apaštalei. 

 

Pirmoji knyga: Mintys apie dvasingumą 

Antroji knyga: Pokalbiai su Eucharistine Jėzaus širdimi 

Trečioji knyga: Dievas Tėvas kalba savo vaikams 

                             Švenčiausioji Motina kalba savo vyskupams, kunigams , vienuoliams ir vienuolėms 



 

Ketvirtoji knyga: Jėzus Karalius 

    Dangus kalba kunigams 

    Jėzus kalba nusidėjėliams 

Šeštoji knyga: Dangus kalba šeimoms 

Septintoji knyga: Sveikinimai iš dangaus 

Devintoji knyga: Angelai 

Dešimtoji knyga: Jėzus kalba savo apaštalams 

 

 

 

 

Jėzaus pažadas apaštalams pasauliečiams: 
 
Gegužės 12, 2005 
Jūsų žinia sieloms lieka nepakitusi.  Sveikinkite ir kvieskite kiekvieną sielą į išgelbėjimo 
misiją. Galite patikinti kiekvieną pasaulietį apaštalą, kad tuomet, kai tik jis rūpinsis Mano 
reikalais, Aš rūpinsiuos jo reikalais.  Jie bus Mano Švenčiausioje Širdyje, Aš juos 
saugosiu ir ginsiu.  Aš sieksiu visiško kiekvieno jo mylimojo atsivertimo.  Tad sielos, 
kurios tarnaus šioje išgelbėjimo misijoje kaip Mano apaštalai pasauliečiai, pažins ramybę.  
Pasaulis negali to žadėti, nes tik dangus gali suteikti sielai ramybę. Tai iš tiesų yra 
dangaus misija ir Aš kviečiu kiekvieną dangaus vaiką Man padėti.  Jums bus atlyginta, 
Mano brangieji. 
 
Atsidavimo malda 
 
Brangus Dieve Danguje, prisiekiu savo atsidavimą Tau.  Aš atiduodu Tau savo 
gyvenimą, savo darbą ir savo širdį.  Todėl prašau man suteikti malonę paklusti 
kiekvienam Tavo nurodymui kiek įmanoma tobuliau.  
 
Rytmečio aukojimas 
 
O Jėzau, per Nesuteptąją Marijos Širdį aš aukoju Tau šios dienos maldas, darbus, 
džiaugsmus ir kentėjimus visomis Tavo Švenčiausiosios Širdies intencijomis vienybėje 
su Šventąja Mišių auka visame pasaulyje, mano nuodėmių atitaisymui ir visomis 
Šventojo Tėvo intencijomis. Amen. 
 
Penki šviesos slėpiniai: 
 

1. Jėzaus krikštas Jordane 
2. Jėzaus apsireiškimas vestuvėse Kanoje 
3. Dievo Karalystės skelbimas raginant atsiversti 
4. Jėzaus atsimainymas  



5. Eucharistijos įsteigimas 
                     
 
Grįžtančiojo Karaliaus Jėzaus Kristaus apaštalai pasauliečiai 
 
Mes siekiame būti suvienyti Jėzuje savo kasdieniame darbe ir per savo pašaukimus 
tikimės gauti malonių nusidėjėlių atsivertimui. Prisiekiame atsidavimą Dievui Tėvui. Per 
savo bendradarbiavimą su Šventąja Dvasia leisime Jėzui per mus lietis į pasaulį ir nešti Jo 
Šviesą. Darome tai vienybėje su Marija, mūsų Švenčiausiąja Motina, šventųjų 
bendruomene, visais Dievo angelais ir su visais apaštalais pasauliečiais. 
Mes, Grįžtančiojo Karaliaus Jėzaus Kristaus apaštalai pasauliečiai, sutinkame vykdyti 
esmines savo kaip katalikų pareigas.  Be to, mes prisiimame šias dvasines praktikas ir 
įsipareigojame atlikti jas kaip galima geriau: 
    1.  Rytmečio aukojimą, Atsidavimo maldą ir trumpą maldą už Šventąjį Tėvą. 
    2.  Kassavaitinę valandos trukmės Eucharistijos adoraciją.  

3. Kartą į mėnesį dalyvauti pasauliečių apaštalų maldos grupėje, kurioje klabami 
Šventojo Rožinio Šviesos Slėpiniai ir skaitoma mėnesio žinia. 

4. Išpažintį kartą i mėnesį.     
5. Toliau sekti Jėzaus Kristaus pavyzdžiu, kaip nurodyta Šventajame Rašte, 

atsigręžiant į kitus su Jo kantrybe ir švelnumu.  
 
Parašas:____________________________________________ 
Vardas:____________________________________________ 
Adresas:___________________________________________ 
Miestas:___________________________________________ 
Šalis:______________________________________________ 
Pašto kodas:________________________________________ 
El. paštas:__________________________________________ 
 
Užpildytą formą prašome siųsti adresu: 
Direction for our times 
9000 West 81st Street 
Justice, Illinois 60458 JAV 
708-496-9300 
 
Back Cover--- Viršelis(Nugara) 
 
Šventasis Dominykas 
 
“Kai tu žengi žingsnį tyrumo link, Dievas apipila tave malonėmis. 
Tu privalai leisti Jezui nuskaistinti tavo sielą tam, kad Jis ją valdytų. 
Kristaus tarnai, išpažinkite savo nuodėmes. Visada galvokite ir kalbėkite 
kaip Jėzus. Mūsų gerasis ir švelnusis Jėzus supranta, kad jūs kovojate, 
ir Jis nelaiko šių kovų problema. Jos yra jūsų ėjimo vienybės link dalis.”  
 
 



Anne, žmona ir šešių vaikų motina, atskleidžia savo kelionę į 
Jėzaus širdį. Ji tiki, kad žinios, kurias girdi savo sieloje, ateina 
nuo Dievo Tėvo, Jėzaus, Marijos ir daugelio šventųjų. Šios  
žinios atskleidžia mūsų Išganytojo švelnią, trokštančią meilę, 
kurią Jis turi kiekvienam iš mūsų. 
    
 
 


