HS LITH Tragedy body_1 5/12/2010 3:52 PM Page i

Dangus kalba
išgyvenantiems
trageDiją

Nurodymai mūsų laikams,
duoti Anne, pasaulietei apaštalei

HS LITH Tragedy body_1 5/12/2010 3:52 PM Page ii

Dangus kalba išgyvenantiems tragediją
Nurodymai mūsų laikams, duoti Anne, pasaulietei
apaštalei
isbn: 978-1-935566-57-1
Kongreso bibliotekos numeris: pateikta paraiška
© Autorinės teisės 2010, Direction for Our Times.
Visos teisės saugomos. Jokia šio leidinio dalis
negali būti atgaminama bet kokia forma ir priemonėmis be išankstinio raštiško leidėjo sutikimo.
Leidėjas:
Direction for Our Times
(Nurodymai mūsų laikams)
9000 West 81st Street
Justice, IL 60458 JAV
708-496-9300
www.directionforourtimes.org
Organizacija Direction for Our Times yra atleista
nuo mokesčių.

Pagaminta Jungtinėse Amerikos Valstijose

HS LITH Tragedy body_1 5/12/2010 3:52 PM Page iii

Nurodymų mūsų laikams leidėjai reiškia tobulą
paklusnumą, proto bei širdies nuolankumą galutiniam Katalikų Bažnyčios Magisteriumo bei vietinės dvasininkijos sprendimui dėl Anne, pasaulietės
apaštalės, gauto apreiškimo antgamtinio pobūdžio.
Šioje dvasioje apreiškimas Anne, pasaulietei apaštalei, buvo patikėtas jos vyskupui, didžiai gerbiamam Kilmoro (Airija) vyskupui Leo O‘Reilly, bei
Vatikano Tikėjimo Doktrinos Kongregacijai, formaliajam ištyrimui. Tuo tarpu vyskupas O‘Reilly
davė leidimą jo paskelbimui.

HS LITH Tragedy body_1 5/12/2010 3:52 PM Page iv

turinys
Gruodžio 12, 2006
Jėzus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Šventasis Ambraziejus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Šventasis Ambraziejus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Šventasis Ambraziejus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Švenčiausioji Motina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

iv

HS LITH Tragedy body_1 5/12/2010 3:52 PM Page 1

Gruodžio 12, 2006
Jėzus
Gyvenimas žemėje yra pilnas permainų. Jei
tu peržvelgtum bet kurio žmogaus gyvenimą,
tu pamatytum, kad jame buvo lūžio taškai,
po kurių tas gyvenimas pasikeitė. Kartais pokyčiai yra tikėtini ir vyksta nuspėjamu
būdu, kaip vyksta žmogaus judėjimas savojo pašaukimo, kuriam žmogus ruošėsi, link.
O kartais permaina įvyksta staiga, kaip žmogui netikėtai susižeidus ar mirus. Šiandien
Aš noriu kalbėti apie permainą, tampančią
tragedija. Mano drauge, kiekviename gyvenime yra įvykių, ypatingų savo sunkumu ir
gyvenimo pasikeitimais. Ši tragedija, šis
ūmus pasikeitimas, žinoma, yra ypatingas
tau, Aš žinau. Kai savo gyvenime tu patiri
šoką, išgyveni parbloškiantį sielvartą, tu turi
ieškoti Manęs. Aš esu čia. Nejaugi Aš, diena
iš dienos būdamas su savo vaikais, staiga apleisčiau juos tą akimirką, kai jiems labiausiai reikia Manęs? Tavo sielvartas yra suprantamas ir jame Aš tave palaikysiu. Tu ne
visada suprasi, kodėl Aš leidau, kad atsitiktų
vienas ar kitas dalykas. Negalėdamas suprasti, tu mesi iššūkį Man. Tu sakysi: „Dieve, kaip Tu galėjai tai leisti? Dieve, kur Tu
esi? Dieve, kodėl mus apleidai?”
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Mano draugai, tais klausimais kreipkitės
tiesiai į Mane, nes Aš pats esu labiausiai užjaučiantis klausytojas, kai kalbama apie iš
širdies gelmės kylančius skausmo šauksmus. Matai, Aš pats šaukiau iš skausmo.
Būdamas žmogus ant kryžiaus ir Aš jaučiausi apleistas. Būdamas žmogus ant kryžiaus ir Aš dvejojau Dievo plano verte. Iš
tuometinio Mano taško, kai kabėjau prikaltas ant medžio gabalo kaip visiško atmetimo ir pajuokos objektas, Man atrodė,
kad kenčiu daugiau nei kas nors kitas. Atrodė, kad niekas negali pažinti Mano
skausmo masto. Mano mylimas vaike, Aš sakau tai tam, kad tu suprastumei, kad Aš,
tavo Išganytojas, suvokiu tavo skausmo gylį.
Aš vesiu tave per kiekvieną sielvarto akimirką, apsupdamas dangiškomis malonėmis. Ne. Tu nebūsi paliktas vienas išgyventi
šią tragediją.
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Šventasis Ambraziejus
Mano drauge, akimirką pailsėk su dangumi.
Šiuo laiku labai svarbu prisiminti, kad kiekvienas gyvenimas pasaulyje yra baigtinis. Kai šeimoje gimsta vaikas, nėra būdo sužinoti jo gyvenimo mastą. Nėra būdo sužinoti jo gyvenimo
planą. Nėra jokio būdo sužinoti, kokios kančios
ir kokie džiaugsmai formuos tą gyvenimą, vesdami tą vaiką į Dievo pažinimą tuo gyliu, kokį
Dievas yra jam numatęs. Mes, žmonija, tiesiog
nežinome Dievo plano. Jei mes pripažintume
šią tiesą, mes nugyventume gyvenimą su didesniu dėkingumu už galimybę pasikeisti. Kuris iš
jūsų, šiandien vaikštančių šia žeme, žinote, ar
vaikščiosite čia rytoj? Nė vienas žmogus žemėje
šiandien nežino, ar rytoj vis dar bus šioje žemėje. Aišku, taip buvo ir mano gyvenime. Niekas
nežino, ar ši diena nėra paskutinė jo tarnystės
šioje žemėje diena. Lygiai taip pat šiandien tu
džiaugiesi gera sveikata. Ar tai reiškia, kad tu
turi geros sveikatos garantiją rytojui? Ar tu gali
pasiruošti ir apsisaugoti nuo aplinkybių, kurios
pakeis tavo sveikatos būklę ar tavo galimybę
tarnauti rytoj taip, kaip tarnauji šiandien? Ne,
brangus drauge, tu negali. Pripažink šį faktą ir
tu tarnausi su didesniu nuolankumu, žinodamas, kad Dievas gali leisti tavo gyvenimo kryp3
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čiai pasikeisti kiekvieną akimirką.
Tu, mano mylimasis drauge, patiri tai šiandien.
Tu esi priblokštas krypties permainos, kuriai
Dievas leido įvykti tavo ar tavo mylimojo gyvenime. Aš suprantu. Aš noriu palyginti tavo padėtį
su Jėzaus Kristaus padėtimi Jo kančioje, nes
mes kaip krikščionys turime lyginti kiekvieną
patirtį su Viešpaties patirtimi, kad galėtume suvokti, kaip geriausia elgtis. Jėzus prieš mirtį
siaubingai kentėjo. Jo mirtis nebuvo staigi, nes
Jis nešė kryžių į mirtį, kurios tikėjosi. Ar gali kas
nors būti pasirengęs patirti tokius kankinimus ir
mirtį, kokius patyrė Jis? Kaip gali pasirengti ir
nusiraminti motina, kai kalbama apie tokį kankinantį elgesį su jos vieninteliu vaiku? Ar gali
motina susitaikyti netgi su vaiko mirtimi, o ypač
tokia smurtine mirtimi? Mano drauge, ko gero,
tu purtai galvą, sakydamas: „Ne. Motinai neįmanoma susitaikyti su žiaurumu jos Sūnui.” Aš
suprantu. Aš su tavimi sutinku. Savaime, be
Dievo apšvietimo, būtų neįmanoma susitaikyti su
tokiomis aplinkybėmis. Taip pat ir tavo tragedijoje: be Dievo apšvietimo tau atrodo neįmanoma susitaikyti su tuo, kas įvyko.
Mūsų motina Marija savo motiniškoje širdyje susitaikė su Tėvo valia. Ji tai padarė prisijung4
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dama prie Dievo valios kiekvieną akimirką. Marija niekada neatskyrė savo gyvenimo ir jokių jo
aplinkybių nuo pasitikėjimo Dievo planu. Tai
tikrų tikriausiai nereiškia, kad Marijai buvo suteikta ypatinga galimybė kiekvieną akimirką suvokti Dievo planą. Priešingai, Marija turėjo ugdyti pasitikėjimą praktikuodama drausmę, nes
jos gyvenime buvo daugiau miglotų nei aiškių
akimirkų suvokiant, kodėl Dievas leidžia ar
vykdo savo planą būtent tokiu būdu. Vargšė motinėlė, tokia susirūpinusi dėl savo Sūnaus saugumo ir laimės. Ar galime sakyti, kad nepaisant
jos sielvarto, Marija elgėsi išmintingai? Taip, iš
tiesų mes galime taip pasakyti. Marija elgėsi
išmintingai, nes ji pasitikėjo tuo, kad, nors jos
Sūnus kentėjo, nors jos Sūnus mirė, Dievo planas yra pats geriausias ir jos Sūnui, ir žmonijai.
Mano drauge, galbūt tu nematai Dievo plano
savo skausmo ir sielvarto šviesoje. Mes suprantame. Mes nepaliksime tavęs, išgyvenančio šias
šoko akimirkas. Tikėk manim, vieną dieną tu
pamatysi Dievo planą ir tada tu pažvelgsi atgal
į šią dieną su tobulu supratimu, sakydamas:
„Taip, aš suprantu Dievo planą.”

5

HS LITH Tragedy body_1 5/12/2010 3:52 PM Page 6

HS LITH Tragedy body_1 5/12/2010 3:52 PM Page 7

Šventasis Ambraziejus
Kai kurie iš mūsų eina per gyvenimą pasitikėdami Dievu. Tai yra įprotis, kurį mes ugdėme
daugelį metų, o po kurio laiko jis tapo mums
daugiau ar mažiau natūralus. Kai mūsų gyvenime įvyksta tragedija, mes išgyvename pasitikėdami, nežiūrint sielvarto, tiesiog dėl to, kad
mes pasitikėjome ir praeityje. O, mano mylimasis drauge, kokia neįkainojama yra šventumo
drausmė.
Galbūt tu nepasitiki Dievu ir neturi įpročio į Jį
remtis. Galbūt tu pyksti ant Dievo už kažką kita,
o dabar susidūrei su šia tragedija. Galbūt tu patiri sunkų gundymą nekęsti Dievo, nes tu kaltini
Jį už šią tragediją. Aš matau, kaip tai gali įvykti.
Aš matau, kaip tavo gyvenimo įvykiai atvedė
tave prie šio taško. Tai nėra tinkama vieta tau.
Tu tai žinai. Tu pyksti ant Dievo, tačiau Dievas
nepyksta ant tavęs. Tu nori atitverti savo gyvenimą nuo Dievo, tačiau Dievas nenori palikti tavęs be savo artumo. Dievas, priešingai, nori
matyti tave priešais save, kad galėtų tave paguosti. Dievas taip daug ką turi tau pašnibždėti
į ausį. Tu nepajėgsi susitaikyti su šia tragedija,
jeigu neleisi Dievui tau padėti. „Ką gi, - maištingai sakai tu, - aš nesusitaikau ir niekada ne7

HS LITH Tragedy body_1 5/12/2010 3:52 PM Page 8

susitaikysiu su šia tragedija.” Hm. Mano
drauge, tragedija nedings vien tik dėl to, kad tu
prisieksi ją neigti. Tragedija jau įvyko. Tu negali
valdyti tragedijos, kaip tu negali valdyti mirties.
Tu mirsi, ir šis skausmas pasibaigs. O kas tada?
Ar tu lauksi tos akimirkos, kad susitaikytumei su
Dievu ir savo dangiškąja šeima? Tu esi geros valios žmogus. Tu tikrai nepasirinksi amžino atsiskyrimo nuo Dievo. Tai nebūtų gerai tau. Ar tu
nori amžinybėje būti kartu su savo mylimaisiais? Galbūt tu turėtum atsižvelgti į tai, kad
tavo mylimieji norėtų praleisti amžinybę su tavimi. Šiandien aš galiu pažadėti tau štai ką.
Tavo mylimieji nori būti su tavimi danguje. Jie
man dabar tai sako. Jie yra su manimi; žiūri į
tave, apgaubia tave malda ir prašo, kad tu į
savo širdį priimtumei Dievo malonę. Matai, tu
nesi vienas. Tu nesi apleistas. Visiems, kurie išėjo iš pasaulio prieš tave, Dievas leidžia tau
padėti šiais sunkiais laikais. Čia daugelis trokšta
tau ramybės. Paprašyk Dievo duoti tau susitaikymo su Jo valia malonę. Jis tai padarys. Aš tau
padėsiu. Pulk į mūsų mylimo Išganytojo glėbį ir
leisk jam tave apsaugoti ir paguosti.

8
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Šventasis Ambraziejus
Mano drauge, mano mylimas šeimos nary, aš ketinu tau padėti. Įsileisk šiuos žodžius į savo širdį.
Juos lydinčios malonės palaikys tave. Tu pamatysi, kad labai dažnai švelniausi, švenčiausi žmonės yra tie, kurie yra patyrę tragediją. Jie supranta, kad didis skausmas ateina į kiekvieno
gyvenimą. Kartais nėra nieko, kas galėtų tave
paguosti: joks vanduo negali numalšinti tavo
troškimo grąžinti vakarykštę dieną. Ar tu nori
pakeisti Dievo valią? Ar tu norėtum būti tas, kuris atmeta Dievo valią ir nusibrėžia savo paties
kelią į Kristų? Tai tarsi aklojo vairavimas. Tik
Dievas gali matyti tavo kelionės tikslą ir tik Dievas gali matyti geriausią kryptį, kuria keliaudamas tu greičiausiai jį pasiektum. Galbūt tavo
sielvarte yra daug kaltės. Galbūt tu laikai save
atsakingu dėl to, kad prisidėjai prie įvykusios
tragedijos. O, brangus drauge, prašau atiduoti
šią kaltę Dievui. Leisk Dievui ją iš tavęs paimti
ir leisk Jam daryti su ja, ką tik nori Jis. Jeigu tu
atsigręši į Dievą dabar, Jis nuims šią naštą nuo
tavęs ir padės ją ten, kur ji ir turi būti. Dievas sudegins ją savo giliausios meilės tau liepsnose.
Jeigu tau reikia išpažinti nuodėmę, taip ir padaryk. Arba patikėk šią kaltę Jėzui kaip reikalą,
kuriuo Jis turi pasirūpinti dėl tavęs. Viešpats iš
9

HS LITH Tragedy body_1 5/12/2010 3:52 PM Page 10

savo didelio gailestingumo džiūgauja sulaukęs
tokio prašymo. Negrįžk mintimis į praeitį, nebent
tai teikia tau džiaugsmo. Aš noriu ištarti tau paskutinius žodžius. Vienintelis būdas pasiekti
dangų yra pasitikėjimas. Jeigu tu pasitiki Dievu
nors mažiausią truputėlį, tu žengsi į priekį ir liksi
pas Jį vedančiame kelyje. Tu taikiau eisi pirmyn
ir išlaikysi ramybę. Brangiausiasis drauge, kai
jauti, kad nebegali išlikti ramus, šaukis dangaus. Tu gali pasakyti dangui, kad tau reikia skubios pagalbos. Dangus atsilieps išsyk, atnešdamas pasitikėjimo ir ramybės malones. Jeigu tu
pasitikėsi dangumi, o turėtum pasitikėti, tu suprasi, kad dangus niekada nė vieno neapleidžia.
Ir juo labiau dangus neapleidžia tavęs, kaip ir
visų šiuo metu kenčiančių žmonių aplink tave.
Prašyk malonių tave supantiems ir jie gaus malonių, nes tu jų prašei. Jeigu tu melsiesi už kitus
kęsdamas tokį didelį skausmą, dangus užlies
juos malonėmis, nes skausmo gniaužtuose išsakytą maldą dangus regi kaip nuostabiausio pasitikėjimo veiksmą. Angelai džiūgauja dėl šios
maldos ir neša ją Tėvui kaip žmogaus pagarbos
Jo viešpatavimui įrodymą. Dievas Tėvas savo
ruožtu išlies visą srautą atsivertimo, išgijimo ir
ramybės malonių visiems tiems, kurie yra susiję
su šia tragedija. Iš tiesų Tėvas įsako angelams
ir šventiesiems iš tokios situacijos duoti naudos
10
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tūkstančiams. Kalbėk su dangumi ir tu bei visi
tave supantys būsite gausiai palaiminti.

11
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Švenčiausioji Motina
Mano vargšas vaikeli, kaip tu kenti. Būna dienų,
kai kančia yra tokia didelė, kad mažutėlis net
negali jausti paguodos, kuria yra apipilamas. Dabar taip yra ir tau. Savo sielvarte tu svyruoji, bet
esi palaikomas. Aš žinau, kad tu ne visada jauti
šį palaikymą. Mes tai suprantame. Vėliau, kai tu
ateisi į dangų, tu stebėsiesi dangaus dosnumu,
supratęs atstumus, kuriuos dangus įveikė tam,
kad paremtų tave šios tragedijos metu. Brangus
mylimasis Tėvo vaikeli, ilsėkis savo mažojoje
sieloje. Tu esi tarsi sužeistasis, kuriam reikia
dangiškosios slaugos. Mes slaugysime tave. Aš
įdėmiai stebėsiu ir išnaudosiu kiekvieną progą atsiųsti švelnios dangaus meilės tau ženklų. Dievas
turi planą, o tu esi to plano dalis, kaip ir aš buvau
Dievo plano dalis. Dabar, tardama šiuos žodžius,
aš atlieku savo vaidmenį Dievo plane. Kodėl mes
siunčiame žodžius? Vaikeli, mes naudojamės
žodžiais, kad perduotume tiesą, nes mes esame
šventosios sielos, pilnos dieviškojo vientisumo.
Šie žodžiai atspindi Dievo tiesą. Jei žmogus siunčia meilės pilną laišką, ar galima sakyti, kad jis
siunčia žodžius? Ar ne tiksliau yra sakyti, kad tas
žmogus siunčia meilę ir švelnumą, kurie atneša
ir padrąsinimą? Žemėje, suvokimu žmonių, kurie
dar nėra patyrę dangaus, galbūt tiesa yra tai,
kad žodis yra tik žodis, atspindintis sąvoką. Danguje, iš kurio mes dabar kalbame, žodis yra kur
13
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kas daugiau nei tai. Šie žodžiai yra pilni dangiškųjų tiesos, paguodos ir džiaugsmo malonių.
Mano meilė tau, kuri yra Dievo meilės tau dalis,
iš šio puslapio liejasi tiesiai tau į širdį. Mano užtarimą tu gauni kaip tik šiuo metu, skaitydamas
šiuos žodžius. Dangus yra su tavimi, aš tau pažadu. Aš esu tavo motina, o tu esi mano mylimas
vaikelis. Atgręžk savo veidą į mane ir aš suteiksiu tau dangiškąją paguodą, kurios neįmanoma
pamatyti ar suprasti. Tu žinosi, kad aš esu su tavimi, iš ramybės malonių, kurios lydi mane visur,
kur tik einu. Aš esu rami, nes matau Dievo planą.
Aš suteiksiu tau ramybę ir padėsiu bent suprasti,
kad Dievas turi planą tau ir jame yra ši tragedija.
Aš esu su tavimi, mažasis balandėli. Tavo skausmas nebus bevertis, ir kiekviena tavo išverkta
ašara bus pastebėta dangaus. Būk ramus dabar,
kai mes kartu einame šiuo tavo sielvarto laiku.
Mes suteiksime tau malones, kurių tau reikia,
kad ištvertumei šiandieną, ir tas, kurių reikės
tavo šventumo augimui rytoj. Viskas yra gera.
Dangus apgaubia tave.

14
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Dangus kalba bukletai
Nurodymai mūsų laikams,
duoti Anne, pasaulietei apaštalei
Šie bukletai priklauso serijai Nurodymai mūsų laikams,
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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 paskambinkite 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 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 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 nurodymui kiek įmanoma tobuliau. Amen.

Rytmečio aukojimas
O Jėzau, per Nekaltąją Švenčiausiosios Marijos Širdį aš
aukoju Tau šios dienos maldas, darbus, džiaugsmus ir kentėjimus visomis Tavo Švenčiausiosios Širdies intencijomis
vienybėje su Šventųjų Mišių auka visame pasaulyje mano
nuodėmių atitaisymui ir Šventojo Tėvo intencijomis. Amen.

Penki Šviesos slėpiniai:
1.
2.
3.
4.
5.

Jėzaus krikštas Jordane
Jėzaus apsireiškimas vestuvėse Kanoje
Dievo Karalystės skelbimas raginant atsiversti
Jėzaus atsimainymas ant Taboro kalno
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 atsivertimui. Per savo bendradarbiavimą su Šventąja Dvasia leisime 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 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 ir atsidavimo maldą bei trumpą maldą
už Šventąjį Tėvą.
2. Kassavaitinę vienos valandos trukmės Eucharistijos adoraciją.
3. Kartą į mėnesį dalyvauti pasauliečių apaštalų maldos grupėje, kurioje kalbami šventojo Rožančiaus Šviesos slėpiniai
ir skaitoma mėnesio žinia.
4. Išpažintį kartą per 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

