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Šventos Kalėdos
Prakartėlės meditacijos
Autorius: Bruno Forte
Vertėjas: Ina Jakaitė
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016
Algirdas Malakauskis OFM:
„Džiaugiuosi, jog pirmą kartą lietuvių kalba išleista teologo
vyskupo Bruno Forte knygelė „Šventos Kalėdos“. Šiandien
nesidžiaugtume gražiomis prakartėlėmis bažnyčiose ir šia
knygele, jeigu ne didysis Italijos šventasis Pranciškus Asyžietis.
Būtent jis 1223 metais, viešėdamas Grečio gyvenvietėje, pirmą
kartą sugalvojo atkartoti šventų Kalėdų įvykį – neturtingą Jėzaus
gimimą Betliejaus tvartelyje. Bėgant metams ši tradicija išplito
po visą pasaulį. Jos įkvėptas teologas Bruno Forte padeda
pažvelgti į Jėzaus gimimą Jo paties žvilgsniu.“

DVD Marijos Žemė
Šviesus, nuotaikingas ir originalus dokumentinis filmas su
vaidybos elementais tiems, kurie ieško...
Režisierius: Juan Manuel Cotelo Ispanija / 2013 / N-13
2014 m. Ispanijoje geriausių dokumentinių filmų
kategorijoje nominuota, „MARIJOS ŽEMĖ“ jau DVD!!
Modernusis Velnio advokatas Kotelo gauna misiją: ištirti
pasauliniu mastu vykstančią tylią šviesos ir meilės „revoliuciją“.
Ją rengiantys žmonės iš visų planetos kampelių tvirtina, jog
pagrindinė to kaltininkė yra Mergelė Marija, kurią jie meiliai
vadina Motina. Ar šie tikintieji meluoja? O gal jie išprotėję?
Velnio advokatas leidžiasi į kelionę aplink pasaulį ir susitinka su
kai kuriais iš jų. Jei jis išsiaiškintų, jog visa tai akivaizdžiai laužta
iš piršto, gyvensime kaip iki šiol. Tačiau įsivaizduokime
pasekmes, jei tai būtų ne prasimanymas...

Metų dovana
Autorius: Joan Chittister
Vertėjas: Ina Jakaitė
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016
Senatvė yra prasminga, nesvarbu, kaip gyvename, kokių
socialinių išteklių esame sukaupę. Kiekvienas gyvenimo etapas
turi savo tikslą, ir paskutinio etapo tikslas nė kiek nenusileidžia
ankstesniems. Brandžiame amžiuje prasideda visiškai naujas
gyvenimas. Bėgantys metai ne vien dovanoja malonę vis dar
egzistuoti – jie suteikia galimybę gyventi ypač gyvai.

365 trumpi pasakojimai sielai antroji dalis
Autorius: Bruno Ferrero
Vertėjai: Ina Jakaitė ir Rasa Paleckytė
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016
Kiekvienas pasakojimas – tai tarsi skrynelė: atverkite ją,
panerkite rankas, suraskite joje tą kartais labai pavydžiai
saugomą sėklą ir leiskite jai sudygti jūsų sielos dirvoje.
Perskaitęs pasakojimą nė vienas neliks toks, koks buvo prieš tai.

Nepažįstamosios malda
Autorius: Davis Bunn
Vertėjas: Vilma Rinkevičiūtė
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016
Tai ne tik jautrus pasakojimas apie praradimą, skausmingą
patirtį ir neviltį. Tai graži istorija apie gydančią meilės ir
draugystės galią, atleidimą ir atsidavimą kitiems, kančios
prasmę žmogaus gyvenime.

Visas tūkstantis dovanų
Autorius: Ann Voskamp
Vertėjas: Kostas Burbulys
Leidykla:Abigailė, 2016
„Visas tūkstantis dovanų“ yra praktiška, tačiau be galo poetiška
knyga apie tai, kaip gyventi džiaugsmo pilną gyvenimą. Ji kviečia
pabusti ir pamatyti kasdieninę Dievo malonę.
Milijonus moterų visame pasaulyje ji įkvėpė ir padrąsino
stabtelėti kasdieniniame bėgime ir pamatyti sau asmeniškai
skirtas Dievo dovanas. „Mylimojo šypsena ryte, vaikų juokas
čiuožykloje, senolio akys pavakarę: tai skirta tau. Žemė po tavo
kojomis, lietus virš tavo pakelto veido, aplink tave besisukančios
žvaigždės varinėje šlovėje: viskas tau, tau, tau“. Dėkokite už jas ir
net nepajusite, kaip šis naujas įprotis pradės keisti jūsų žvilgsnį
ir širdį.

Žmogaus ir Dievo metai
Autorius: kunigas Algirdas Toliatas
Leidykla: Tyto Alba, 2016
„ŽMOGAUS IR DIEVO METAI“ – liturginių metų pamokslų
ciklas. Liturginiai metai – tai kaip Dievo ir žmogaus gyvenimo
ciklas. Prasideda puošniu ir spalvingu pasiruošiamuoju
adventiniu laikotarpiu ir baigiasi Kalėdomis – Dievo ir žmogaus
gimimu mūsų sielose, kur nereikia nieko vaidinti, nes nėra prieš
ką. Esame tik mes, nuogi ir pažeidžiami, kažkur palikę savo
tobulybės įvaizdžius. Liturginis laikas teka ir bręsta per įvairius
kasdienius ir neeilinius gyvenimo įvykius.
„Žmogaus ir Dievo metai“ – ne vien pamokslų, bet ir mano sielos
knyga.
Kunigas Algirdas Toliatas

Neliečiamos nuodėmės
Autorius: Jerry Bridges
Vertėjas: Jurga Grunskienė
Leidykla: Reformatų literatūros centras, 2016
Ar krikščionys ėmė taip perdėtai rūpintis didžiosiomis,
visuomenei būdingomis nuodėmėmis, kad nebepastebi poreikio
dorotis su savo pačių mažiau pastebimomis nuodėmėmis? Džeris
Bridžesas vėl grįžta prie itin pamėgtos šventumo temos ir
nagrinėja tam tikras „priimtinas“ nuodėmes, kurias mes
linkstame toleruoti savyje, pavyzdžiui, pavydą, pyktį, išdidumą,
nedėkingumą, polinkį teisti kitus.

Atviri keliauninko pasakojimai savo
dvasios tėvui (Pakartotas tiražas)
Autorius: Nežinomas
Vertėjas: Marius Norkūnas
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016
.Kelias į dangaus ir žemės jungtį eina per širdies maldą, kurią
puoselėjo jau patys pirmieji Bažnyčios Tėvai ir kuri sudaro Rytų
krikščionių dvasinio gyvenimo pamatą. Maldininko kelionės,
pasakojimai, pokalbiai su išmintingais senoliais, vienuoliais
praskleidžia gyvenimo prasmės paslaptį, kurią atranda elgeta ir
turtuolis, bet kurią kiekvienas gali ir lengvai prarasti...
neieškodamas.

Sielų gydytojas. Prisimenant Paberžės kūrėją
Tėvą Stanislovą
Autorius: Regina Galvanauskienė
Leidykla: R. Paknio leidykla, 2016
Tėvas Stanislovas atvykdavo dažnai, o sekmadieniais
aukodavo šv. Mišias ir Dotnuvoje, ir Paberžėje. Su visais
spėdavo pabendrauti, surengti vieną kitą ekskursiją, patarti
sielovados ir kitais klausimais. Visą tą laiką jį akylai stebėjau.
Tokios asmenybės niekada iki tol nebuvau sutikusi, todėl
kiekvieną jo pamokymą, patarimą man ir kitiems žmonėms
priėmiau kaip didžiausią dovaną. Daugelis jo išminties krislų
tarsi „užsirakino" mano atmintyje. Ir šiandien, vesdama
ekskursijas Paberžės svečiams, daliju Tėvelio skleistą gyvenimo
patirtį ir išmintį. Si knygelė ir gimė jų prašymu visa tai
užrašyti."
Autorė
Jėzuitų patarimai visiems gyvenimo atvejams
(Pakartotas tiražas)
Autorius: James Martin SJ
Vertėjas: Rasa Tuskenytė
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016
Ignaciškasis dvasingumas ragina ieškoti Dievo visuose
dalykuose, nes bet kuri mūsų gyvenimo dalis gali nuvesti mus
pas Dievą.
Čia aptariama, kaip dirbdami, mylėdami, kentėdami, priimdami
sprendimus, melsdamiesi ir draugaudami galime rasti Dievą.

Tėvai, spuogai ir kiti paauglystės
rūpesčiai
Autoriai: E. Giordano, T. Lasconi ir G. Boscato
Vertėjas: Ina Jakaitė
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016
Liaudies išmintis byloja – maži vaikai, maži rūpesčiai. Bet kai jie
paauga...
Mums ir mūsų vaikams suprasti, kas darosi jų galvoje
paauglystės metu, padės ši knyga.
Tikslus problemų įvardijimas, neilgas kiekvieno skyriaus tekstas,
kaskart jo gale Z kartos taip mėgstamas testas įžiebs šviesą ir
taps lengviau orientuotis aplinkoje.

Youcat sutvirtinimas
Parengė: Bernhard Meuser ir Nils Baer
Vertėjas: Teresėlė Danguolė Šniūrevičienė
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016
„YOUCAT Sutvirtinimas“ yra skirta jaunuoliams,
besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą. Jiems ši
knyga bus lyg asmeninis vadovas, nuvesiantis iki pat didžiojo
įvykio – Sutvirtinimo.
Taip pat išėjo ir „YOUCAT Sutvirtinimas. Vadovas
katechetui“ skirtas tiems, kurie Sutvirtinimo kursų metu
pavedės jaunuolius keletą žingsnių link Jėzaus – grupių
vadovams, katechetams, mokytojams bei tėvams.

Mėgstamiausios Biblijos istorijos
Magnetukų nuotykiai
Autorius: Tim Dowley
Vertėjas: Genovaitė Mikalajūnienė
Leidykla: Lietuvos Biblijos draugija, 2016
Smagi interaktyvi Biblijos pasakojimų knygelė lavina vaikų
vaizduotę, pasakojimo įgūdžius bei leidžia patiems kurti
mėgstamų Šventojo Rašto istorijų iliustracijas.

Kalėdų istorija
Magnetukų nuotykiai
Autorius: Tim Dowley
Vertėjas: Genovaitė Mikalajūnienė
Leidykla: Lietuvos Biblijos draugija, 2016

Smagi interaktyvi Biblijos pasakojimų knygelė lavina vaikų
vaizduotę, pasakojimo įgūdžius bei leidžia patiems kurti Kalėdų
istorijos iliustracijas.
Skaitykite, įsivaizduokite aprašytus įvykius ir patys vaidinkite
istoriją, pasitelkdami magnetinius veikėjus.

Kalėdų miško istorijos
Autorius: Suzy Senior
Vertėjas: Jana Štutaitė-Šniūrevičienė
Leidykla: Lietuvos Biblijos draugija, 2016
„Barsukytė visai neieškojo Kalėdų miško.Ji tiesiog ėjo pro šalį.“
Taip prasideda pirmoji šių šiltų istorijų apie Kalėdoms
besiruošiančius miško gyventojus, kurios ne kartą privers vaikus
nusišypsoti.
Žvėreliams ne visuomet gerai sekasi, tačiau galiausiai
nesusipratimai baigiasi ir visi susirenka drauge dalintis Kalėdų
šiluma ir džiaugsmu.

CD Trys
Naujas grupės Ichthus albumas !

