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PASITIKĖK SAVO JĖGOMIS 
Kaip įveikti krizes 
 
Autorius: Anselm Grūn 
Vertėjas: Zofija Stanevičienė 
Leidykla: Katalikų Pasaulio Leidiniai, 2014 
 
Žmogų įvairiais gyvenimo etapais lydi iššūkiai ir kritinės 
situacijos – to beveik nė vienas negali išvengti. Knygoje 
aptariamos svarbiausios krizės (paauglystės, vidutinio amžiaus, 
santykių, ligos, tikėjimo ir kt.), išvedama paralelė su Šventojo 
Rašto istorijomis, iš kurių galima semtis tvirtumo ir supratimo. 
Sunkumų akivaizdoje raginama prašyti Šventosios Dvasios 
pagalbos – tuomet daug lengviau pasitikėti savo jėgomis. 
 
 

 

DVASIOS DVELKSMAS: MALDA IR VEIKLA 

Autorius: Tėvas Kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus 
Vertėjas: ses. Adelė Petraškaitė MVS 

Leidykla: Katalikų Pasaulio Leidiniai, 2014 

Krikštu mes esame pašaukti per Kristų Šventojoje Dvasioje jau 
dabar būti šios paslapties dalyviais. Tai realizuojama per 
maldą, tylią gilią vidinę maldą. Autorius kalba apie praktinius 
vidinius ir išorinius maldos aspektus, ypatingai svarbų tikėjimo 
vaidmenį maldoje, atsidavimą Dievo – perkeičiančios Meilės 
veikimui. Tokia malda prieinama ne tik kunigams bei 
vienuoliams, bet ir labai aktyviai besidarbuojantiems 
pasauliečiams, šeimų tėvams ir motinoms. 

 

 

DIEVO ARTUMO PRAKTIKA 
 
Autorius: Brolis Prisikėlimo Laurynas 
Vertėjas: Marija Bogušytė 
Leidykla: Katalikų Pasaulio Leidiniai, 2014 
 
Brolis Prisikėlimo Laurynas, XVII a. gyvenęs vienuolis 
karmelitas, moko kasdien siekti Dievo artumo. Jo paprasti 
žodžiai, persmelkti giliausios patirties, ragina atverti širdį 
Dievui. Ši knyga bus naudinga ir įdomi ne tik krikščionims, ji 
gali tapti atradimu visiems, kurie nuoširdžiai ieško tikrosios 
žmogaus gyvenimo prasmės. 
 



 

KRISTAUS  SEKIMAS 
 
Autorius: Tomas Kempietis 
Vertėjas: Ona Labanauskaitė 
Leidykla: Katalikų Pasaulio Leidiniai, 2014 
 
 
XV amžiuje parašyta knyga „Kristaus sekimas“ – tai 
krikščioniško gyvenimo vadovas, nurodantis dvasinio 
tobulėjimo kelią. Joje nuoširdžiai kviečiama gręžtis į Dievą, 
matyti tai, kas svarbiausia, ir atsikratyti pasaulio tuštybės. Ji 
skatina įveikti aistras, neramybės šaltinius, gydo nuo iliuzijų ir 
apsigavimo, kai ieškome laimės ten, kur jos nėra ir negali būti, 
atskleidžia dalykų esmę ir ragina mus neeikvoti savo jėgų 
siekiant nesvarbių tikslų. „Kristaus sekimas“ dėl savo 
aktualumo net ir mūsų laikais yra dažniausiai skaitoma knyga 
po Šventojo Rašto. 

  

 

ATSIGRĘŽK Į SAVE 
 

Autorius: Valerio Albisetti 
Vertėjas: Rasa Vabuolaitė 
Leidykla: Katalikų Pasaulio Leidiniai, 2014 
 
„Reikia ne bėgti nuo kančios, o gilintis į ją ir mėginti suprasti, 
ko iš mūsų nori Dievas. Kančios duodamos, kad mums kažką 
pasakytų. Jose visados slypi lobis. Jose glūdi vertingos, iki tol 
neatskleistos žinios apie mus pačius. Kančia neša pokyčius. Ji 
suteikia progą augti. Ji yra galimybė.“ Taigi tik nuo mūsų 
priklauso, ar sugebėsime tai suprasti ir paversime kančią 
vidinio išsilaisvinimo priemone. 
 
 
 

 

AR VADINSIU TAVE SAVO MEILE? 
 
Autorius: Tonino Cantelmi, Michela Pensavalli 
Vertėjas: Ina Jakaitė 
Leidykla: Katalikų Pasaulio Leidiniai, 2014 
 

Kam šiandien reikalinga dar viena knyga apie meilę? Juk jau 
parašytos gražiausios eilės, suformuluotos įdomiausios 
teorijos, papasakotos didingiausios istorijos? Visų pirma ši 
knyga ne apie meilę, o apie meilės būdus. Tiksliau, apie meilės 
tipus. Nenorime žaisti emocijomis, siekiame suteikti 
informacijos apie tai, kas su mumis vyksta, kai sutinkame 
meilę. Kodėl esame linkę pasirinkti tam tikro tipo 
mylimuosius? Kodėl artimojo elgesys kartais mums 
nepriimtinas, beveik skausmingas? Kodėl kiekvienąkart 
pasiekę tam tikrą santykių tašką elgiamės absurdiškai? 
 
 



 

NETOBULUMO DOVANOS 

Autorius: Brene Brown 

Vertėjas: Kęstutis Choromanskis 
 
Leidykla: Abigailė, 2014 (Tapati knyga) 
 
Knygoje Netobulumo dovanos Brené Brown, žinoma gėdos, 
pažeidžiamumo ir bendrumo problemų specialistė, pateikia 
dešimt kelrodžių, kaip gyventi iš visos širdies ‒ būdą bendrauti 
su pasauliu jaučiant savivertę.  
Ši svarbi knyga yra apie viso gyvenimo kelionę iš nuostatos „Ką 
kiti apie mane pagalvos?“ į „Aš patenkintas tuo, kas esu“. 
Neprilygstamas autorės gebėjimas derinti mokslinį tyrimą su 
nuoširdžiu pasakojimu paverčia knygos skaitymą ilgu, 
įkvepiančiu pokalbiu su be galo protingu draugu, galinčiu tarti 
užuojautos žodį ir išmintingą patarimą.“ 

 
 

 

Jaunimo giesmynas 
TAVO VEIDO, VIEŠPATIE, AŠ IEŠKAU 
 
Leidėjas: Ateitininkų Federacija, 2014 m.  
 
Giesmyno sudarytojai: 
Erika Lukšienė, Vilius Sikorskas, Laima Botyrienė, Vilimas 
Norkūnas, Mindaugas Ragzevičius, Vilhelmina Raubaitė-
Mikelionienė 
 

 

Į šį giesmyną sudėtos Vakarų Europos jaunimo brandžiausios 
giesmės bei šlovinimo pavyzdžiai. Giesmyno pagrindą sudaro 
Lietuvoje jau žinomos jaunimo, tradicinės ir liaudies bei 
lietuvių muzikų naujos giesmės. 
 

 

 

 

 

  

  
  
  
  

 


