
Svenciame 20 - ties metu sukaktj

Sie metai visiems mums taps gilh} pamastymij ir didelio dziaugsmo laiku, tad
prisiminkime tai, ko Viespats suteike ,,Motinoms maldoje" per 20 meti}.

Praeityje, judejimo pradzioje, man atrodo, visi mes galvojome, kad tos mazos maldos
grapes egzistavo tik del musi} vaikij pavedimo Viespaciui.

Palaipsniui mes supratome, kad Viespats taip pat jam vienam zinomu budu keicia
motinu sirdis. Is pradziij Jis patraukia prie saves per maldos grupeles, o veliau Jo zodziai
apie meile pradeda skverbtis j pacius giliausius musij suzeidimus ir Jis duoda mums
isgijimo zodzius. Taip gera girdeti liudijimus apie motinos sirdziij isgydyma, o taip pat
apie visos seimos atstatym^.

Neseniai mes suzinojome puikia istorija is 87 metu mociutes, kuri lanke grupe 18
menesiij. Kada ji prisijunge prie maldos grupeles, nepaprastai jaudinosi del vienos is
dukterij, kurios seima isiro ir sutuoktiniai gyveno atskirai. Jie labai pykosi ir negalejo
susikalbeti nei tarpusavyje, nei su savo vaikais apie tai, kur jij trys vaikai gyvens, dirbs,
mokysis, o jauniausias susirgo anoreksija. Kalbejo, kad ji tapo pikta ir daugeliu atveju
neatpazjstama. Po pirmo susitikimo ta mociute pajuto sirdyje ramybe, kurios neturejo
ilg^ laika, grupeje ji kaskart pasakojo apie tai, kad ji sugebejo pavesti savo seini^
Viespaciui. Kart^ ji atnese laiska, parasyta jos viduriniosios anukes (is tos seimos,
kurioje isiro santuoka). Tame, labai jaudinanciame laiske, anuke dekojo mociutei uz tai,
kad ji meldesi uz vis^ jos seim^ ir uz tai, kad ji tikejo jais ( taip svarbu jsisamoninti, kad
Viespats taip pat jais tikejo). Toliau ji rase, kad sirdis buvo pripildyta dekingumo, nes per
tuos 18 menesiu jos mama ir tetis vel pradejo gyventi kartu,o seserys susitaike. Paciu
didziausiu dziaugsmu ir dovana jai tapo tai, kad jos jaunesnioji sesute sugrjzo pas j^.
Anoreksija praejo ir mylinti bei rupestinga sesuo isniro tarsi is pelenij. Jus galite
jsivaizduoti tikra^ dziaugsm^ tos mociutes ir asaras, pralietas grupeje, kai moteris skaite
laisk^ garsiai.

Kaip nuostabu, kai per ,,Motinas maldoje" Viespats jtraukia mus j savo dejoniij
paslaptj zemeje. Neseniai, Advento metu, mums buvo pasiulyta perskaityti istorij^ is
Luko Evangelijos apie jvykius, kurie atvede prie Kristaus gimimo. Lk 1,17 mes skaitome
„ ... kreipdamas tevij sirdis j vaikus ir jkvepdamas neklusniems teisiuji} nusiteikim^, kad
prirengtu Viespaciui tobul^ taut^". Tai siejasi su istrauka is pranaso Malachijo knygos
3,24: ,,Jis atvers tevij sirdis vaikams ir vaikij sirdis tevams". Tai puikus priminimas
mums apie tai, koks Viespaciui svarbus yra seimi} atstatymas. Kvapa^ uzgniauzia mintis,
kad mes visi taip pat esame jtraukti j sia^ isgydymo istorij^.

Kas galejo pagalvoti, kad taip isaugs ,,Motinos maldoje" grupeliu, kurios pradzioje
buvo tokios negausios, skaicius. Advento metu vaikai is must} vietines mokyklos



ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amziaus vaikams parase labai ypatinga malda
Advento laikotarpio isgyvenimui musij parapijqje. Jos atsiradima^ jkvepe zodziai, parasyti
musu stende: ,,Uz derliaus pazada, esantj gruduose, mes dekojame tau, Dieve. Uz azuola,
esantj giles viduje, uz duona^ viduje grudo, uz obuolj seklos viduje, mes dekojame tau,
Dieve. Uz gamtos paslaptj, kuria kaip dovana Tu atnesei mums naudotis, didziulis aciu
Tau, Dieve!

Dideli daiktai turi maza^ pradzia.

Kiekviena liutis prasideda is vos mazo lietaus laselio;

kiekviena ugnis prasideda vos nuo vienos ziezirbos;

kiekviena pjutis prasideda vos is vieno grudelio;

kiekviena kelione prasideda nuo pirmo zingsnio, nes be pirmo zingsnio nebus keliones;

be sito laso nebus liuties;

be sito grudo nebus derliaus pjuties".

Mane, Karolin^, sios dvi istraukos jkvepe, nes jos primena ,,Motinos maldoje"
istorijos eiga. Judejimas prasidejo vos nuo vienos asaros, asaros tos sirdyje, kuri
isgyveno tai, ,,koks tai per pasaulis, kuriame auga mano vaikai ir anukai?". Ji gime
sirdyje, mylincioje ir ieskancioje Dievo, sirdyje, atvertoje Viespaciui ir atsiliepiancioje Jo
kvietimui.

Jis prasidejo nuo vienos grupes, kuri isaugo j dvi grupes. Jis prasidejo vienoje salyje,
veliau dviejose. Jis prasidejo viename kontinente, veliau dviejose. Tukstanciai grupiij -
desimtys tukstanciu grupii[. Daugiau nei 100 valstybivj, kiekviename apgyvendintame
kontinente, - ir jis auga. Motinos jungiasi kartu maldai uz savo seimas ir maldai uz viso
pasaulio vaikus.

Viespats paliete viena sirdj, tukstantj sirdziu, desimtis tukstanciu sirdziij. Mes su
nuostaba klausiame - kaip tai galejo buti? ,,kaip tai jvyks?" - klausia Marija (Lk 1,34).

Kas zmogaus akimis gali pazvelgti j maz^ gil^ ir pamatyti jos galimyb^ virsti
sulapojusiu azuolu? Kas zmogaus akimis gali pazvelgti j maza motinu grupele,
besimeldziancia uz savo vaikus svetaineje ir pamatyti sj maldos judejim^, isplitusj po
visa pasaulj?

Pasidziaukime kartu tai skaitydamos:

,,Ilgisi Viespaties siela mano, ir nudziugo mano dvasia Viespaciu gelbetoju. Jis gausiai
apzere mane malonemis ir ismoke mane atsakyti j jas. Jis supleso j gabalelius mano maza^
pasaulj ir daro mane bejeg? pries save. Jis paima is manes visus mano planus ir duoda
man daugiau, nei as galejau tiketis ar prasyti. Jis duoda man galimybes ir gebejima jgyti
laisve, ir perzengti per savo ribas. Jis duoda man jega^ buti bebaimei, pasitiketi tik



vieninteliu Juo, nes jis parodo save, kaip patj didingiausi^ mano gyvenime. Jis dave man
tai pazinti."

Butent per mano bejegiskum^ susidaro galimybe ateiti Dievo karalystei cia ir dabar.

,,Mano siela, slovink VIESPATJ,

,,Ir visa, kas manyje, teslovina Jo sventajj varda/' (Ps 102/103).

Tai puiku, mes girdime apie tai, kad ,,Motinos maldoje" tapo didziule padeka
daugeliui; tai liudija ir sie pasakojimai:

,,As paprasciausiai noriu padekoti uz vakarykstj pasakojim^ apie judejim^ ,,Motinos
maldoje". As galvoju, kad tai taip jautru buti jo dalimi ir pajusti tvirt^, nesvyruojanci^
draugyst^ daugelj metij, kai jus savo sirdis suvienijote maldai uz savo vaikus ir anukus. Ir
tai, kad visos jus sakete, jog tai jums yra absoliutus prioritetas menesio eigoje. As
negalejau sulaikyti asarij, klausydamasi jusij pasakojimq, todel dekoju jums uz tai, kad
jus jais pasidalinote."

,,Mes radome nuostabij atgarsj rytines kavos metu, kai mes papasakojome, kokiu
palaiminimu per paskutinius kelet^ metij tapo judejimas ,,Motinos maldoje". As manau,
ten buvo apie 30 zmoniu, ir taip susikure dvi naujos ,,Motinos maldoje" grapes. Mums
neuzteko maldos knygeliij, todel as uzsakiau dar kelet^ kopiju/'

,,Mano mama dave man paskaityti ,,Motinos maldoje" knygel^, kad padetq man
auginti vaikus. Kai as jq skaiciau, buvau sujaudinta iki asarvj. Skaitydama apie tai, kaip
Viespats stipriai myli mano vaikus, kad netrukdo jij laisvei ir nesikisa, kol jie Jo
nepaprasys, as buvau stipriai nustebinta."

,,As k^ tik gavau informacinj lap^. Tai is tiesvj puiku, kai pastu ateina informacija,
kuri^ perskaites tu pasikeiti dvasiskai. As pajutau malonum^, jj skaitydama, ir galiu
suprasti savo situacij^ bei daznai palyginti su daugelio pranesimais ir komentarais.
Pagalvojau, kad kai kurie is ji4 buvo tokie ypatingi, jog padariau tij istraukij kopijas, kad
galeciau juos saugoti savo maldynelyje pries atiduodama informacinj lapelj kitoms musij
grupes narems."

,,Kai mes esame motinystes keliones pradzioje, nejmanoma nuspeti, kas musij laukia
ateityje per ateinancius metus. Kai tik gimus kudikiui man pasake, kad mano mazyliui
reikalinga skubi ir pavojinga operacija, man tai buvo didziulis smugis. Tai persmelke
vis^ mano esyb^, ir as pajutau tokiq jausmij gelme^ kokios net nenujauciau esant. Praejus
desimtmeciams, budama dviejij vaiki^ mama ir sesivj anukvj mociute, daznai galvoju, kad
gyvenimas nepamatuojamai sunkus, todel kad ne visada galima buti su jais kartu, kai
seimoje iskyla rimti sunkumai, kaip antai, dideles medicinines problemos - kai kurios jij
t^siasi iki siol. Veliau atejo ta diena, kai netiketai mano drauge dave man ,,Motinos
maldoje" knygel^, ir as nusprendziau prisijungti prie maldos grupeles. Pirma, k^ pajutau
mazoje grupeleje, buvo palengvejimas: ,,As ne viena visa tai isgyvenu". T^ pirm^



niekas nesidalino intymiomis savo seimynines situacijos detalemis, bet as iskart pajutau,
kad esu skubanciu padeti ir atsidavusiij maldai draugiu tarpe. As, kaip niekada anksciau,
supratau, kad Viespats auksciau mano seimyniniu nesklandumu ir kad Jis gali padaryti
stebuklus, o stebuklas yra tai, ko zmogus nepajegus padaryti. Laikui begant mes
ismokome pripazinti, kad sav^s ir savo skausmi} pavedimas Dievo valiai yra raktas j Jo
ramybe, kuri auksciau jvairiausiu svarstymu. Tai stai kokia yra ,,Motinos maldoje"
grupeliij mintis - ne begalinis visij savo rupesciij isvardijimas, kuris tik padidina skausma^
ir jaudulj, o tu, kuriuos mylime, atidavimas Viespaciui, visiskas pavedimas Jo valiai.
Brangus Viespatie, atleisk mums uz musu jaudulj ir padek mums pavesti musij vaikus ir
anukus tavo globai ir mylinciai sirdziai."

Taip pat puiku isgirsti naujienas apie isklausytas maldas:

,,Paskutinio ,,Motinos maldoje" susitikimo metu, kai as meldziausi, kad mano dukte
pasiryztij priimti sprendim^, kurj vis atideliodavo, ji paskambino ir pranese apie atsak^ j
mano mald^ ir priimt^ sprendim^. Amen".

,,Musij grupe susitinka jau 12 metu. Visa^ laik^ viena moteris meldesi uz sunu, kuris
turejo problemi| su psichika ir jis negalejo gyventi su savo seima. Siais metais jis pradejo
juoktis ir susitiko su kai kuriais savo seimos nariais".

,,Trys suaugusios dukros, kuriij kiekviena gyveno su savo partneriu civilineje
santuokoje, dabarprieme santuokos sakrament^".

,,Dvi mazos anukes siais metais buvo pakrikstytos".

,,Trijy. moksleiviq, kuriuos skriaude mokykloje irkurie buvo nelaimingi, situacija
sekmingai pasikeite".

„ Pries daug metij as rasiau apie savo ZIV infekuot^ sunu, deka visu jusij ir mano
maldu jis vis dar gyvas ir pakankamai sveikas.

Kitas sunus dirbo be atokvepio, patyre skyrybas ir buvo visiskai bedalis. Veliau taip
vadinamas ,,draugas" jj apkaltino , ir jis pasijaute dar stipriau apvogtas. Sie kaltinimai
tapo bemiegiij naktij priezastimi ir jis netgi galvojo apie savizudyb^, taciau jis nusprende
nueiti j cerkv^. Ten vyko pamaldos. Kai jis prisiseme dr^sos ir pazvelge j kupola^ ten
buvo pavaizduotas kryzius, ant kurio kabojo zmogus ir kente neapsakom^ skausm^,
zymiai stipresnj, nei galetij kas nors jsivaizduoti - nepalyginam^ su tuo skausmu, kurj
kente mano sunus. Jis nusisuko, o kai atsigr^ze is naujo, ten nebuvo jokio vaizdo,
atvaizdo. Siltas vejelis papute j jj, nors visos durys ir langai buvo uzdaryti ir lauke
tvyrojo tyli naktis. Jis netiketai pajuto nuostabi^ ramyb^ savo sieloje. Jis grjzo namo ir
uzsnudo. Praejus dviems dienoms, buvo atmesti visi kaltinimai. Musi} Viespats - tai
nuostabus Dievas. Slove Tau, Viespatie!"

,,Turejau ilga_ ir sunkia^ savo santykiu su dukra istorij^, kuri zeide visus musij
tarpusavio santykius. Jis galvojo, kad as kisuosi j jos seimyninj gyvenim^. Veliau,



gruodzio menesio viduryje, mes gavome kvietima j ypatinga seimos svente - santuokinio
gyvenimo metiniu paminejim^. Zinodami, kad toje sventeje dalyvaus ir mano dukra su
seima, mes 200 myliij vaziavome baimeje ir nerime, o kai atvykome j svente, mano
dukra su seima jau buvo ten. As nejaukiai jauciausi, pokalbis buvo jtemptas ir slogus. As
buvau nuliudusi, nes jie nepaklause manes, kaip jauciuosi, nors zinojo, kad neseniai
turejau rimta operacij^, kad isgyvenau sunkius metus. Bet mes buvome dziugus. Tad
dejome pastangas ir atvykome j svente^ ir, kai susiruoseme isvykti, pabuciavau Meri j
skruosta. Ji taip svelniai apkabino mane ir susnabzdejo j ausj: ,,As tave labai myliu,
mama".

,,Nesvarbu, kaip jums sunku, nesvarbu, kiek pralieta asaru, niekada nenustokite
melstis uz savo vaikus. Dekoju Viespaciui uz tai, kad sutikau ,,Motinas maldoje", o
galbut, kad jos mane atrado?"

,,Brangus Jezau! Tavo zvilgsnis prasiskverbia tiesiai j musu sirdis ir matai jose
skausma. Sako, kad meile zeidzia, ir tai tiesa. Jei kas nors atsitinka su mano vaikais, as is
tikruji} tai jaucius giliai savyje, o mes turime Diev^, kuris taip pat kartu su mumis jaucia.
Susitikimas ,,Motinos maldoje" t^siasi, ,,mes zinome, kad tu juos myli daug stipriau nei
mes", ir as is tikrujij tuo tikiu. Kokia paguoda mums tampa atiduoti vardus musu
artimujij j Jezaus, kuris labai gerai zino musi| vaikus, rankas (simboliskai pristatomame
krepselyje Kryziaus papedeje). As leidziu paimti Jam visa^ mano skausma ir nerima^ o
gauti Jo ramyb^ sielai. Malda t^siasi: ,,Viespatie, mes zinome, kad pergale yra Tavo,
todel dabar dekojame uz tavo glob^..." As prisimenu viena fvykj, kuris labai atliepia j sia
malda. Mano vyras buvo uzsienyje, kai musij dideleje seimoje cia, Didziojoje
Britanijoje, atsitiko kritine situacija. Negalejau patiketi tragiskumu to, kas vyko, ir as
jauciausi tokia bejege. Tai is tikrujij atrode kaip velnio puolimas. Taciau sekant ,,Motinos
maldoje" maldomis ir atiduodant save Viespaties valiai ir prasant Jo apsaugos, as pazinau
ramybe viskam, kas vyksta pasaulyje. As asmeniskai galejau veikti susiklosciusiomis
aplinkybemis. DEKOJU TAU, BRANGUS VIESPATIE. AMEN."

Daugelj metu, netgi tada, kai ji buvo paaugle, as meldziausi, kad mano dukte nustoti}
gerti. Mes stengemes apginti jos vaikus, bet nesekmingai, ir gerimas tesesi. Veliau, kai
jai buvo 50 metu, jvyko stebuklas. Del baisios seimynines tragedijos viskas pasikeite...
Beveik per viena naktj ji nustojo gerti ir visas jos elgesys tapo kitoks. Is priesiskos ir
piktos ji virto tokia, kokia galejo buti - gera ir nuosirdi, rupestinga ir mylinti. Kokia gi
buvo sio pasikeitimo priezastis? Vienintelis, kas galejo buti, tai buvo ,,Motinos
maldoje". As vos metus buvau grupes nare, bet tuo paciu gavau stebuklinga dovan^ -
rnusvj isgydyt^ vaika. Ar galejau tai uzsitarnauti? Ateis laikas ir as suzinosiu. Dabar mano
dukte lanko rytines ir vakarines pamaldas. Toks gailestingumas stulbina mane, ir as
dekoju tau, Viespatie!"

,,Dvi is musij motinij siemet tapo mociutemis. Kita moteris patvirtino, kad jos sunus
veda blaivij gyvenimo buda^ jau 2 menesius. Mano sunus reguliariai bendrauja su manimi
po dvieju metu/'



,,Pries keleta^ menesiu drauge is musu parapijos dave man ,,Motinos maldoje"
maldynelj ir as is naujo pradejau melstis uz savo sunu. Nuo to laiko musij gyvenime
paciu netikeciausiu budu jvyko stebuklas. Viespats jsikiso, kad padetij mano sunui ir
musij gyvenimai, veikiant Sventajai Dvasiai, pasikeite negrjztamai. Dabar as noriu sj
rudenj, rugsejo menesf, suburti motimj maldos grupel^ parapijoje ir uz jos ribij. As busiu
jums labai dekinga, jeigu jus atsiusite keleta^ maldyneliu."

,,Mes mateme tiek daug stebukli} - keletas zmoniu, uz kuriuose meldemes, isgijo
nuo vezio."

,,R. turejo galvos vezj, gydytojai sake, kad nieko negali padaryti. Jis nuvaziavo j
Sidnejij pas ger^ neurochirurg^, kuris apsieme jj operuoti. Mes meldemes ir meldemes....

Pries por^ savaiciu (du metai po operacijos) R. padare rentgeno nuotrauk^ ir auglio
likuciai, kurie buvo matomi pries metus, visiskai isnyko. Vezys buvo jveiktas! Viespats
tos geras."

,,Mes dziaugiames gaudamos ,,Motinos maldoje" informacinj lapelj. Kaip puiku,
kad mes galime melstis viena uz kita^ ir kad esame vieningos visame pasaulyje."

,,2013 metu spalio 30 dien^ atsventeme mus\ grupeles desimtmetj. Sventimo
serdis buvo sv. Misios, kurias aukojo du kunigai. Sv. Misios buvo aukojamos uz viso
pasaulio ,,Motinos maldoje" grupeles."

,,Musij Viespats gailestingas ir Jis atsiliepe j daugelj musij maldij.. Vienai is musu
nariu issaugojo koj^ nuo amputacijos. Ji sirgo diabetu ir zaizdos puliavo. Aciu Dievui, jai
amputavo tik kojos pirst^. Siuo metu jos bukle stabili ir ji normaliai vaiksto."

,,Kita moteris meldesi, kad jos sunus gautq ger^ darb^ ir Viespats jj apdovanojo
puikiu darbu. Jos dukra buvo depresijoje ir su niekuo nekalbejo, bet maldos islaisvino j^
is ligos ir dabar ji padeda zmonems, esantiems panasiose situacijose."

,,Aciu tau, Viespatie, uz tai, kad palaiminai sunku anukes darb^, suteikei jai galimybe
jstoti j universitet^ ir gauti stipendij^."

,,Buvo daug atveju, kai tarpusavyje susitaike seimos, draugai. Taip pat buvo daug
palaiminimij ir atsakymij j maldas musu mamu grupeleje."

kart^ j ,,Motinos maldoje" kreipiausi pries 15 metu. Mano sunus vartojo
narkotikus, o mano dukra buvo ligota. Nors as vis dar su dukra turiu problemu, bet mano
sunus nustojo vartojes narkotikus ir vede nuostabi^ tikinci^ mergait^ (liudijimas is
Argentinos)."



Skaitydama siuos nuostabius liudijimus, as zinau, kad Jusij tarpe bus daug moteru,
kurios laukia, kada gi Viespats atsakys j jusij maldas. Mano brangios seserys, tegu Jis
palaimina jus laukime,

te jus rasite paguoda^ savo skausme,

te jus pazinsite dziaugsm^ savo liudesy,

te jus isvysite svies^ savo tamsoje,

te jus turekite viltj savo nusiminime,

te sulaukiate jus siandien paguodos.

Te jus visuose reikaluose isvysite Kristu.

Musu trijij dienu maldos liudijimai.

,,As ilgai galvojau apie tai, kad Jus ir ,,Motinos maldoje" turi ypating^ dvasingum^.
Daug metu mes meldemes is maldynelio ir as visada maniau, kad dalyvavimas maldu
tridienyje - tai ypatinga privilegija."

,,Man atrodo, kad siandien as suvokiau jusij maldos budo svarba^ savo gyvenime. Jus
atvedete mane nuo paprasto tikejimo Dievu prie gebejimo pastatyti J| savo gyvenime j
pirma^ viet^. Atsigrezdama atgal, as matau ypating^ kelione ir su nekantrumu laukiu to,
kas nutiks ateityje. Tai vidine asmenine kelione, kupina zavesio ir niekam kitam
nejmanoma suprasti. Prasau jtraukite mane j sarasa^ zmoniij, kurie jums sako, kad ,,musij
Viespats nuostabus!"

Trijvj dienij maldos

Tos, kurios neseniai esate ,,Motinos maldoje" judejime, leiskite paaiskinti: kas tris
menesius mes tris dienas renkames musij grupelese ir meldziames.

1 diena - tai musij asmenines atgailos diena.

2 diena - tai diena, kai mes sakome ir priimame svarbiausi^ smugj - meldziames uz tuos
dalykus, kurie kaip nors gali tureti jtakos musij vaikams: narkotikai, pornografija,
masines informacijos priemones, blogas mokslas, internetas, pop muzika ir pan. Mes
meldziame Viespaties atleidimo jiems ir ju sirdziv} perkeitimo.

3 diena - tai dziaugsmo diena, dekojimas Dievui ir Jo paslovinimas.

Kai kurioms jdomu suzinoti, kaip mes pravedame sias dienas, bet viskas labai
priklauso nuo individualiij grupiu. As suprantu, kad mamai nejmanoma palikti seima^
trims dienoms, bet butvf gerai, kad ji kurj laika^ galeti} praleisti su savo grupe arba viena,
jungdama savo mald^ su ,,Motinos maldoje" judejimo nariu maldomis visame pasaulyje.



Pavyzdziui, pirm^ diena mes kurf laik^ galime praleisti tyloje ir paprasyti Sventosios
Dvasios, kad Ji atskleistu mums visas musu kaltes ir klaidas, kuriu galbut ir
nenumanome.
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Uzrasai (paaiskinimai)

1. Mes dziaugiames galedamos pranesti, kad greitai turesime 20 metu judejimo sukakties
medziaga.

2. J^ sudarys:
A) Naujas dvigubas CD diskas papildytas giesmemis, kurias parase Ana specialiai
,,Motinoms maldoje", taip pat kai kuriuos zodzius parase Veronika.
B) Naujas sventinis maldynelis.
C) Ypatingas ,,Motinos maldoje" maldynelis, parasytas Jezaus ir Mari kalba (si kalba
musu laikais beveik nekalbama).

Jeigu jus noretumete uzsisakyti ka nors is pasiulytos medzagos, kai jos turesime
pakankamai, prasau uzpildyti prideta form^.



3. Realus musij jubiliejaus menuo - 2015 metij spalls. Jus galite sugalvoti, kaip pamineti
si^ svente savo grupeleje.

4. Jeigu jus norite pazymeti kokj nors ,,Motinos maldoje" jvykj ar dien^, prasau
suderinkite savo veiksmus su nacionaliniu koordinatoriumi. Jeigu mes visi veiksime
nepriklausomai, tai greitai prarasime vienybes jausma^ musu tarnysteje.

5. Viena nare is ,,Motinos maldoje" judejimo Prancuzijoje paklause, ar mes
susivienijusios su kokia nors kita organizacija. Ne - mes neprisijungusios prie jokios
organizacijos nei Anglijoje, nei kitose salyse.

Prasau melstos uz:

• Tarptautine ,,Motinos maldoje" konferencij^, skirt^ nacionaliniams koordinatoriams. Ji
vyks birzelio 14-22 dienomis Romoje.

• Mes planuojame aplankyti Ukrain^.

Dziaukites motinystes dovana

Dziaukites motinystes dovana,

Dziaukites didziule meiles dovana,

Nes Viespats, musij Kurejas, padare mus dalyvemis, gimstant Jo vaikams.

Mazyliai, kuriuos supuojate ir laikote ant ranku

Uzauga, kad eitij jiems skirtu keliu.

Mes turime atsiminti, kad Viespats myli kiekvien^ is jij.

Turime tiketi ir atiduoti juos Dievui,

Jungtis viena su kita ir melstis.

Su meile Jezuje,

Karolina ir Veronika

Anglijos ,,Motinos maldoje" ofisas


