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Nurodymų mūsų laikams leidėjai reiškia tobulą
paklusnumą, proto bei širdies nuolankumą galuti-
niam Katalikų Bažnyčios Magisteriumo bei vieti-
nės dvasininkijos sprendimui dėl Anne, pasaulietės
apaštalės, gauto apreiškimo antgamtinio pobūdžio. 

Šioje dvasioje apreiškimas Anne, pasaulietei apaš-
talei, buvo patikėtas jos vyskupui, didžiai gerbia-
mam Kilmoro (Airija) vyskupui Leo O‘Reilly, bei
Vatikano Tikėjimo Doktrinos Kongregacijai, for-
maliajam ištyrimui. Tuo tarpu vyskupas O‘Reilly
davė leidimą jo paskelbimui.
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1

Rugpjūčio 13, 2005
Jėzus

Aš siunčiu didžiausias gydančiąsias malo-
nes sieloms, kuriomis pasinaudojo tie, kurie
skelbiasi dirbantys Manajai Bažnyčiai.
Brangiausios Karalystės sielos, jūs turite
suprasti, kad šis išnaudojimas negalėjo kilti
iš Mano valios. Aš, jūsų Jėzus, galiu norėti
tik to, kas gera. Šiame nepaklusnumo am-
žiuje daugelis sielų atsiskyrė nuo Mano va-
lios. Jos vykdo savo pačių valią, o jūsų kan-
čia yra tokios savivalės pasekmė. Dangus
mato viską. Aš nenusisuku netgi nuo pačios
niekšingiausios ir baisiausios nuodėmės,
nes Aš turiu tapti visų žemėje vykstančių
įvykių liudininku, kad galėčiau teisti visiš-
kai teisingai. Aš žinau, kas atsitiko tau. Tie,
kurie dėl to kalti, susitiks su Manimi ir ne-
begalės pasislėpti, Aš užtikrinu tave. Mano
teisingumas bus tobulas. Aš dabar kalbu ne
tiems, kurie įvykdė šiuos nusikaltimus. Jie
turi atgailauti ir jų atgaila yra atskira
tema. Sielos, nusikaltusios tokiais veiks-
mais, turi ieškoti atleidimo Atgailos Sak-
ramente. 

Šiandien Aš kalbu apie šios nuodėmės au-
kas. Brangioji siela, Aš tave pagydysiu. Aš
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turiu tau išgijimą, o tu turi tik Manęs pa-
prašyti. Aš noriu, kad tavo siela būtų kiek
tik įmanoma tyra ir graži. Dievo Karalystei
tiek daug reikia iš tavęs. Yra sielų, ken-
čiančių skausmą, kurioms tu gali padėti.
Aš noriu tik to, kas gera tau. Tu kentėjai
nuo rankos to, kuris tarnavo priešui. Tu
gali pasirinkti kartėlį, taip, nes rinktis yra
tavo teisė. Arba tu gali ateiti pas Mane,
Jėzų, ir leisti Man išgydyti tavo širdį ir sielą;
leisti atkurti tavo orumą, kuris tau pri-
klauso ir kurio neįmanoma atimti jėga. Vi-
sada yra nusidedančių šiomis nuodėmėmis.
Bet kai siela skelbiasi tarnaujanti dangui ir
išnaudoja aplinkinius savanaudiškiems
tikslams, žaizdos būna labai gilios. Aš tai ži-
nau. Tu buvai išduota, brangioji siela, o tai,
kas atsitiko tau, taip pat buvo ir Manęs iš-
davystė. Abi šias išdavystes Aš vertinu labai
rimtai. Dėl šios priežasties Aš padauginsiu
beribes malones tavo išgijimui. Ateik pas
Mane ir leisk Man sunaikinti tavo skausmą.
Aš padarysiu tai dėl tavęs ir tu tarnausi
Karalystei su dideliu džiaugsmu; kartu mes
sugriausime tulžingą priešo planą. 
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Šventasis apaštalas Jonas

Brangios sielos, aš toks dėkingas, kad galėjau
šiandien pas jus ateiti. Aš myliu Jėzų taip stip-
riai, kad man sunku apie tai kalbėti. Tačiau vis
tik aš noriu pamėginti, nes trokštu, kad ir tu  Jį
mylėtum. Jėzus yra toks geras ir švelnus. Jo šir-
dis retai užpyksta. Gerokai iki to, kada Jėzus pa-
junta pyktį, Jis jaučia gailestį ir užuojautą. Jis
supranta žmogiškumą ir žmonijos kančias. Tai,
kad šiuo laiku kai kurie Kristaus tarnai išnau-
doja aplinkinius, kelia Jam kančią ir sielvartą.
Jėzus yra švelnus, taip, bet Jis supyksta, kai
žmonės pratrūksta žiaurumu vienas kitam. Ir
kas gali pasakyti, kad šis nekaltųjų puolimas
nebuvo žiaurus? Tai yra blogiausia, ką žmonija
gali pasiūlyti, ir šios nuodėmės sulauks bausmės.
Mes nekalbame apie bausmę dažnai, nes Dievas
yra toks gailestingas, kad kai sielos atgailauja,
Jis atleidžia. Bet taip pat egzistuoja faktas, kad
nuodėmė padaro žalą kitiems. Mano drauge,
tie, kurie yra kalti dėl šių užpuolimų, atsakingi
ne tik už žalą, padarytą jums, bet ir už žalą, pa-
darytą visuotinei Bažnyčiai tokiu istoriniu lai-
kotarpiu, kai sieloms taip reikia pasitikėti savo
Bažnyčia. Šis laikotarpis baigiasi per Dievo gai-
lestingumą; Bažnyčia bus atnaujinta, bet žala tu-
rės būti atlyginta. Tai, be abejo, ne tavo rūpes-
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tis. Tavo rūpestis yra Jėzus Kristus ir tavo sielos
santykis su Juo. Šiandien aš ateinu maldauti, kad
leistum Jėzui išgydyti tavo žaizdas. Grįžk pas
Jėzų ir leisk Jo malonei išnaikinti tavyje bet
kokį kartėlį. Pasakyk Jėzui, kas tau kelia ne-
rimą ir ką tu norėtum pašalinti, o Jis padarys tai
dėl tavęs. Kai vieną žmogų sužaloja kitas žmo-
gus, didelis pyktis skriaudėjui yra natūralus. Aš
suprantu. Aš jaučiau jį ir pats, kol dar gyvenau
žemėje. Jėzus parodė man, kad pyktis, kurį jau-
čiau, sužalojo mane daug labiau nei bet koks
prieš mane įvykdytas nusikaltimas. Suprasdamas
tai, aš turėjau apsispręsti paleisti savo pyktį ir
atiduoti mane nuskriaudusįjį Dievo teisingumui.
Aš nuėjau šalin, palikęs savo pyktį Jėzui. Aš no-
riu, kad ir tu tai padarytum tam, kad ir vėl ga-
lėtumei džiaugtis. Kai kurios šiuos žodžius skai-
tančios sielos jau tai padarė ir jau dabar jaučia
ramybę. Aš džiaugiuosi. Tarp skaitančiųjų yra ir
tų, kurie nebegalėjo atsitiesti. Paprašykite ma-
nęs, Jono, ir aš jums padėsiu. Aš turiu didelę
įtaką Jėzui, nes Jį šitaip myliu. Jėzus nieko ne-
gali atsakyti sieloms, kurios Jį myli. Tau nau-
dinga tai žinoti. Galbūt vis tiktai tu pyksti ant Jė-
zaus. Galbūt tu kaltini Jį, kad Jis leido įvykti
šiam užpuolimui. Mano drauge, mano brangus
drauge, Jėzus to nepadarė. Jis neužpuolė tavęs.
Tu gali sakyti, kad Jėzus tai leido, taip, Jis ir tau
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leido padaryti daug nuodėmių. Taip yra todėl,
kad Jėzus davė tau laisvą valią, o lygiai tokią pat
laisvą valią Jis davė ir tam, kuris tave užpuolė.
Jėzus suteikė tavo užpuolikui laisvą valią ne
tam, kad šis galėtų tave užpulti. Jis davė šiam
žmogui laisvą valią tam, kad jis laisvai galėtų
pasirinkti dangų. Tau laisva valia buvo duota dėl
tos pačios priežasties – kad tu galėtum pasi-
rinkti Dievo Karalystę. Ką tu pasirinksi? Ar tu
pasirinksi tamsą tik todėl, kad kažkas kitas ją jau
pasirinko? Be abejo, ne. Tu matai šios klaidos
kvailybę. Tu nenorėtumei sužaloti ko nors taip,
kaip pats buvai sužalotas. Leisk man padėti tau
nuo to išsigelbėti. 

55

HS LITH Clerical Abusebody_1  5/12/2010  4:04 PM  Page 5



HS LITH Clerical Abusebody_1  5/12/2010  4:04 PM  Page 6



Šventasis apaštalas Jonas 

Kai tu ateisi į dangų, tu viską suprasi. Dangus
yra džiaugsminga vieta, pilna laimės. Čia yra
vien tik meilė. Aš noriu tau kai ką paaiškinti
apie čia gyvenančias sielas. Jos visos patyrė
kokį nors skausmą, gyvendamos žemėje. Žmo-
giškosios tremties patirtis užtikrina, kad kažkiek
skausmo vis vien bus. Kančios kyla tokiais įvai-
riais būdais, kad varginantis ir nuobodus darbas
būtų visus juos išvardinti. Bet tavo kančia neiš-
skirs tavęs iš kitų čia, danguje. Tu ten kaip tik
tiksi. Aš tau noriu pasakyti dar kai ką apie sie-
las čia, danguje. Jos visos kažkam atleido. Daž-
nai sunkiausia yra atleisti tavo mylimo asmens
sužalojimą. Kai sužeidžiamas tavo mylimas žmo-
gus, tu gali būti tokioje pat, tik dar blogesnėje si-
tuacijoje, kaip ir pati auka. Dažnai auka išgy-
vena skausmą ir atleidžia, bet ją mylintieji ir
toliau kenčia. Tai dar padidina problemą. Tamsa
tada sklinda toliau. Vienas dalykas yra visiškai
tikras, mano draugai. Jūs atleisite prieš įženg-
dami į dangų. Jūs nenorėtumėte būti čia ant ko
nors supykę, nes jūs nesijaustumėte patogiai.
Aš žinau, kad kai kurie galvoja, jog bus neįma-
noma atleisti jų atžvilgiu įvykdytų nusikaltimų.
Ir jūs galbūt esate teisūs. Jums vieniems neįma-
noma pasiekti šitą atleidimą. Bet Jėzui įmanoma
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viskas. Jis gali padaryti bet ką. Paprašyk Jėzaus
atsiųsti atleidimą į tavo širdį, kad tu galėtum būti
išgydytas ir toliau eitum šventumo ir gėrio link.
Pasakyk Jėzui, kad tu bijai prašyti atleidimo.
Galbūt tu netgi nežinai, ar nori šios dovanos.
Matai, jei tu laikai savo pyktį, tu turi priežastį
būti nelaimingas, ir tai reiškia, kad tu nepriva-
lai keistis. Permainos gali gąsdinti žmones. Bet
dabar yra laikas keistis. Aš esu Jonas ir tave my-
liu. Aš regiu tavo kovas ir noriu tau padėti. Kaip
tik dėl šios priežasties aš švelniai prašau atiduoti
visa tai Jėzui. Leisk Jėzui atlikti visą darbą. Jis
paims tavo pyktį, Jis pakeis jį atleidimu, Jis iš-
gydys tavo širdį, ir tu išmoksi mylėti Jį taip,
kaip ir aš Jį myliu.  Ir tu būsi laimingas. Ir aš
džiaugsiuosi. O kai ateisi į dangų, aš ten lauk-
siu tavęs ir sveikinsiu tave priėmus tokį išmin-
tingą ir drąsų sprendimą. 

8
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Šventasis apaštalas Jonas

Brangioji siela, ar tu įtarei, kad aš paprašysiu
tavęs melstis už tą, kuris tave sužalojo? Tu ži-
nojai, kad aš to paprašysiu, esu įsitikinęs. Yra
keletas tokių, kurie tai daro. Puiku. Tu galbūt su-
pranti, koks yra Dievo pasipiktinimas, o tavo no-
ras nukreipti jį nuo bet kurio žmogaus yra tei-
singas. O kai kurie sunkiai atsidūsta ir sako: „O
varge, tasai Jonas labai daug prašo.” Taip,
mano drauge, tai tiesa. Tačiau aš to prašau ne
dėl savęs, bet dėl tavęs ir tavo sielos labui. Ir dar
to prašau dėl Jėzaus, nes aš matau Jo skausmą
dėl tavo nelaimės. Jėzus nori, kad tu sugrįžtumei
į Jo Švenčiausiąją Širdį, kur Jis galėtų tave mai-
tinti ir tave saugoti. Dar viena labai svarbi mano
kreipimosi į tave priežastis yra tas gėris, kurį tau
paskirta padaryti Dievo Karalystės labui.  Mums
reikia tavo tarnystės, brangusis apaštale. Tu ne-
gali likti nuošalyje šiuo laiku, nes tu esi svarbus,
ir mums reikia, kad visos sielos žemėje dirbtų
Dievui. Niekas taip nedžiugina dangaus, kaip su-
žeista siela, kuri atleidžia, o tada stengiasi pa-
dėti kitiems. Tai suteikia didžiausią prasmę ir
vertę tavo kančiai ir galutinai panaikina žalą,
kurią priešas norėjo paskleisti. Tarsi tu sakytu-
mei: „Ne. Aš atstumiu tamsą. Ji nebus sklei-
džiama per mane.” Tai sujaudina mus, šventuo-

9
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sius, nes būtent tai padarėme ir mes; kaip tik dėl
šios priežasties mes esame šventieji. Tu irgi kvie-
čiamas būti šventuoju. Ištark Jėzui „taip”. Jis iš-
gydys tave, ir tu pradėsi dirbti dangui. 
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Šventasis apaštalas Jonas

Jėzus iš blogio padaro gėrį. Jis yra blogio per-
keitimo į gėrį Mokytojas. Tu net nepajėgi įsi-
vaizduoti, kaip Jėzus gėriu galėtų paversti tai,
kas atsitiko tau, bet aš tau pažadu, Jis ras būdą.
Pasitikėk, kad Jis tai padarys. Kelkis kas rytą ir
paaukok Jėzui savo dieną, pasakyk Jam, kad tu
Juo pasitiki, ir stebėk, kokį gėrį Jis atneš per
tave. Brangioji siela, tu turi daug ką pasiūlyti
dangui. Būk ramus šiuo laiku ir leisk Jėzui lėtai,
laipsniškai tave gydyti ir auginti tavo šventumą.
Būk atviras Jo ir kitų meilei kiek tik gali. Jėzus
padarys visa kita. Tu ir vėl pradėsi pažinti
džiaugsmą. Tu šito nori, aš žinau. Yra sielų, ku-
rios vaikščiojo tamsoje, jos yra pavargusios.
Jeigu tu esi viena šių sielų, duok Jėzui savo
ranką, ir Jis duos tau galingą postūmį. Dangiška
galia Jėzus išplėš tavo sielą iš tamsos ir iškels į
šviesą. Galbūt tu susirūpinęs dėl to, kad taip pat
esi nusidėjęs. Galbūt savo skausmo vedamas tu
pasukai keliu, kuris neveda pas Jėzų, į dangų ar
į šventumą. Galbūt tu bijai, kad dėl tavo paties
nuodėmių Jėzus nenorės, kad dirbtum Jo Kara-
lystei. Ar prisimeni, kaip aš sakiau, kad dangus
yra pilnas sielų, kurios buvo sužeistos? Tai tiesa.
Bet tos pačios sielos, kurių pilnas dangus, tai-
pogi buvo nusidėję. Švenčiausioji Mergelė daž-
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nai šitaip guodžia sielas. Dangus yra pilnas at-
gailaujančių nusidėjėlių, tad, jeigu tu gailiesi,
labai tiksi į mūsų draugiją. Nė vienas iš mūsų
neteisia. Mes paliekame tai Jėzui. Tu irgi daryk
taip pat. Išpažink savo nuodėmes ir atsitrauk
nuo tų dalykų, kurie tave žeidžia. Sugrįžk pas
Jėzų su pasitikėjimu. Tu esi čia laukiamas ir
mylimas. Tik geri dalykai kils iš tavo apsispren-
dimo už tavąjį Dievą. Užsimerk ir žinok, kad į
tave žvelgia atleidžiančios Jėzaus akys. Nėra
ko bijoti. Jis supranta viską. 
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Švenčiausioji Motina

Mano brangūs vaikai, aš esu su jumis. Aš esu
Marija, jūsų dangiškoji motina. Matau viską, kas
tau atsitiko, ir mano širdis srūva tavo skausmu.
Motinai visada skaudu matyti sužalotą savo
vaiką, nepriklausomai nuo būdo, kuriuo jis buvo
sužalotas. Motinai beveik nepakeliama matyti iš-
duotą savo vaiko nekaltybę ir pasitikėjimą. Ir vis
tik aš turėjau tai ištverti ne tik šiuo metu, bet ir
praeityje. Paguoda, kurioje aš ilsiuosi, yra mano
Sūnaus galia gydyti ir atlyginti. Jis gydo sužalo-
tas sielas ir atkuria jų tyrumą. Tada Jis atlygina
joms su neįsivaizduojamu dosnumu už gėrį, ku-
riam jie leidžia per save lietis į pasaulį. Tai mane
paguodžia. Kaip dabar matau išdavystės tau su-
keltą skausmą, taip stebėjau ir savo Sūnaus
skausmą dėl patirtos išdavystės. Iš Jėzaus kan-
čios kilo šitoks gėris. Mes visi skiname tos kan-
čios vaisius. Mano brangiausiasis vaike, ar duosi
man savo ranką ir leisi man tau padėti? Jeigu tu
tai padarysi, aš užtikrinsiu, kad tu ateisi pas Jėzų
ir liksi su Juo. Jis tave išgydys. O tada pasaulis
džiaugsis gėriu, kylančiu iš tavo kančios, nes
per tavo sprendimą atleisti Jėzus paskleis dos-
niausią atlygį. Tu gali gauti gydančiųjų malonių ne
tik savo sielai, bet ir visoms sieloms aplinkui.
Prašyk Jėzaus malonių savo mylimiesiems. Jis
jas atsiųs. Ir tu suprasi, kad Jėzus gali paversti
tavo skausmą džiaugsmu. Aš esu tavo motina ir
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myliu tave kuo švelniausiai. Aš tau padėsiu vi-
suose dalykuose. 
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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 ir 
tikintiesiems

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

Penktoji ir Aštuntoji knygos bus išspausdintos vėliau.

Šias knygas galite nusipirkti internete adresu
www.directionforourtimes.org 
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Dangus kalba bukletai

Nurodymai mūsų laikams,
duoti Anne, pasaulietei apaštalei

Šie bukletai priklauso serijai Nurodymai mūsų laikams,
duoti Anne, pasaulietei apaštalei. Juos galite gauti indi-
vidualiai iš Nurodymų mūsų laikams leidėjų:

Dangus kalba apie abortus
Dangus kalba apie priklausomybes
Dangus kalba nukentėjusiems nuo dvasininkų
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 atsiskyrusiems nuo Bažnyčios 
Dangus kalba mąstantiems apie savižudybę
Dangus kalba mirštantiesiems
Dangus kalba nepažįstantiems Jėzaus
Dangus kalba išgyvenantiems tragediją
Dangus kalba bijantiems skaistyklos
Dangus kalba atstūmusiems Dievą
Dangus kalba tiems, kurie stengiasi atleisti
Dangus kalba kenčiantiems nepriteklių
Dangus kalba tėvams, nerimaujantiems dėl vaikų išganymo
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Ši knyga yra pelno nesiekiančios misijos dalis.  
Mūsų Dievas norėjo, kad šiuos žodžius 

paskleistume tarp tautų.

Prašome mums padėti.

Jei norėtumėte paremti mūsų veiklą,
prašome kreiptis adresu:

JAV:
Direction For Our Times

9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458   JAV

Tel. 1-708-496-9300
El. paštas: contactus@directionforourtimes.com

Web:  www.directionforourtimes.org

Airijoje
Drummacarrow
Bailieborough

Co. Cavan.
Republic of Ireland

Tel. 011-353-42-969-4947
arba 011-353-42-969-4734

El. paštas: contactus@dfot.ie

Jėzus per Anne perduoda žinią pasauliui 
kiekvieno mėnesio pirmąją dieną. Šias žinias kas
mėnesį rasite mūsų žiniatinklio puslapyje adresu
www.directionforourtimes.org arba paskambin-
kite mums, kad įtrauktume jus į savo elektroninio
pašto adresus telefonu 1-708-496-9300
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Jėzaus pažadas apaštalams pasauliečiams:
Gegužės 12, 2005
Jūsų žinia sieloms lieka nepakitusi. Sveikinkite ir kvieskite
kiekvieną sielą į išgelbėjimo misiją. Galite patikinti kiek-
vieną 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 siek-
siu kiekvieno jų mylimojo visiško atsivertimo. Tad sielos,
kurios tarnaus šioje išgelbėjimo misijoje kaip Mano mylimi
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 nuro-
dymui kiek įmanoma tobuliau. Amen.

Rytmečio aukojimas
O Jėzau, per Nekaltąją Švenčiausiosios Marijos Širdį aš
aukoju Tau šios dienos maldas, darbus, džiaugsmus ir ken-
tėjimus visomis Tavo Švenčiausiosios Širdies intencijomis
vienybėje su Šventųjų Mišių auka visame pasaulyje mano
nuodėmių atitaisymui ir 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 ant Taboro kalno
5.  Eucharistijos įsteigimas.
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Grįžtančiojo Karaliaus Jėzaus Kristaus 
apaštalai pasauliečiai

Mes siekiame būti suvienyti su Jėzumi savo kasdieniame darbe
ir savo pašaukimuose tam, kad gauti malonių nusidėjėlių atsi-
vertimui. Per savo bendradarbiavimą su Šventąja Dvasia lei-
sime Jėzui per mus lietis į pasaulį, nešdami Jo šviesą. Mes
darome tai vienybėje su Marija, mūsų Švenčiausiąja Motina,
šventųjų bendruomene, visais Dievo angelais ir su visais apaš-
talais pasauliečiais. 
Mes, Grįžtančiojo Karaliaus Jėzaus Kristaus apaštalai pasau-
liečiai, sutinkame vykdyti esmines savo kaip katalikų pareigas.
Be to, mes prisiimame šias dvasines praktikas ir įsipareigojame
atlikti jas kaip galima geriau:
1. Rytmečio aukojimą ir atsidavimo maldą bei trumpą maldą

už Šventąjį Tėvą.
2. Kassavaitinę vienos valandos trukmės Eucharistijos adora-

ciją.
3. Kartą į mėnesį dalyvauti pasauliečių apaštalų maldos gru-

pėje, kurioje kalbami šventojo Rožančiaus Šviesos slėpiniai
ir skaitoma mėnesio žinia.

4. Išpažintį kartą per mėnesį.
5. Toliau sekti Jėzaus Kristaus pavyzdžiu, kaip nurodyta Šven-

tajame 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

        usi-
        ama

   

  

        iose
       Mąs-

        

      iau-
        jau

        avo
         š tai

 

        onę
          oje,

        ven-
       okš-
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