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DEŠIMT  VISUOTINIŲ  PRINCIPŲ: TRUMPA 
GYVYBĖS  KLAUSIMŲ  FILOSOFIJA 
 
Autorius: Robert J. Spitzer SJ 
Vertėjas: Laimutė Pacevičienė 
Leidykla: Katalikų Pasaulio Leidiniai, 2014 
 
Knygoje jėzuitas Robertas Spitzeris išdėsto ir pagrindžia dešimt 
visuotinių principų, kurių laikymasis užtikrina humaniškos 
visuomenės formavimąsi, o stoka gali atverti kelią korupcijai, 
apgaulei, neteisybei ir kultūriniam nuosmukiui. Autorius jais 
vadovaujasi ieškodamas argumentų gyvybei apginti. 
 
 

 

DVASINGUMO  KELIAI: DVASINGUMO 
RAIDOS  PSICHOLOGIJA 

 
Autorius: Benedict J. Groeschel C.F.R. 
Vertėjas: Irma Milevičiūtė 
Leidykla: Katalikų Pasaulio Leidiniai, 2014 
 
Knyga skirta visiems tikintiesiems, kurie atsakingai žiūri į 
dvasinį savo augimą arba veda kitus tobulėjimo keliu. Autorius 
atskleidžia senovės mąstytojų išminties ryšį su dvasiniais 
šiuolaikinių žmonių poreikiais ir taip siekia padėti pažinti tuos 
savo būdo bruožus, kurie galbūt ilgą laiką kliudė suartėti su 
Dievu ir Jam tarnauti. Taigi šios knygos tikslas – padėti suvokti 
dvasingumą ir tvirtai žengti dvasingumo keliu. 
 
 

 

SVEIKAS, GYVENIME. Apie priklausomybę, 
kopriklausomybę ir sveikimo kelionę 
 
Jau kitą savaitę knygyne ! 
 
Autoriai: kun. Kęstutis Dvareckas ir dr. Andrius Navickas 
Leidykla: Aštuntoji diena, 2014 
 
Bernardinai.lt vyr. redaktoriaus Andriaus Navicko ir kunigo 
Kęstučio Dvarecko knyga „Sveikas, gyvenime“ – tai dar 2012 m. 
išleistos knygos „Sutemos tirščiausios prieš aušrą“ tęsinys. Tik 
čia akcentai nuo priklausomo žmogaus perkeliami prie jo 
aplinkos. Tai knyga, kuri, viliamės, priklausomųjų artimiesiems 
padės geriau suprasti, kokia tai liga ir kaip jiems elgtis, kad 
padėtų saviesiems sveikti, o ne likti ligoje, nes priklausomybė – 
visos šeimos liga. Tai patvirtina su priklausomaisiais dirbantys 
specialistai, psichologai, artimųjų liudijimai. Tai knyga, 
auginanti viltį, kad kelias į visavertį gyvenimą tikrai yra. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

DIEVAS
 
Autorius: Costanzo Donegana
Vertėjas: Asta Venskauskaitė ACJ
Leidykla: Gyvieji akmenėliai, 2014
 
Krikščionis žino, ką reiškia būti Dievo rankose. Žino, kad Tas, 
kuris jį pašaukė pradėti gyvenimo kelionę, jo nepalieka vieno, 
bet vesdamas už rankos rodo jam kelią. Ir vis dėlto šis „mus 
laikantis už rankos“ Dievas dažnai pasirodo 
nustebindamas ir p
srovę“. 

 

UŽ
 
Autorius: Timothy Keller
Vertėjas: Jolanta Kriūnienė
Leidykla:
 
Kaip Niujorko „Atpirkėjo“ bažnyčios įkūrėjas, Kelleris
girdėjo žmones abejojant religiniu tikėjimu ir užduodant tokius 
klausimus, kaip „Argi gali būti viena religija?“ arba „Kodėl 
mylintis Dievas leidžia kentėti?“ Savo naujojoje knygoje Kelleris 
aptaria šiuos bei kitus klausimus ir pateikia savo argu
kodėl dera besąlygiškai tikėti Dievu. Pasitelkdamas literatūrą, 
filosofiją ir populiariąją kultūrą, autorius pateikia svarių 
priežasčių tvirtai tikėti Dievu. Malonu skaityti knygą, kuri dėsto 
religines pažiūras, bet nėra pernelyg kritiška pasaulieti
pozicijai, aiškinamai kitose knygose. Ši knyga gali puikiai 
inspiruoti pokalbį ir yra vertingas, gerai parašytas bei ištyrinėtas 
argumentavimas.
 

 

 

Kardinolas Vincentas Sladkevičius. Mokėkime 
laukti ir augti

Autorius: Juozas Vercinkevičius
Leidykla:
 
 
Žurnalisto ir "Vorutos" laikraščio steigėjo, leidėjo ir vyriausiojo 
redaktoriaus Juozo Vercinkevičiaus publicistiniai straipsniai, 
interviu su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi bei tais, kurie 
dirbo su kardinolu arba jį pažinojo ir kurie puos
atminimą, kovojo su sovietiniu režimu dėl Lietuvos bažnyčios 
išlikimo.
Knygoje gausu iliustracijų, yra dokumentinės medžiagos, 
nurodytos svarbesnės kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
gyvenimo ir veiklos datos. Interviu "Mokėkime laukti ir augti" 
skelbiamas lenkų ir rusų kalbomis. Knygos prieduose pridėti 
prelato Jono Jonio atsi
Matulionį, bei prelato Igno Urbono publikacijos iš JAV lietuvių 
periodikos (Žurnalas "Lietuvių dienos") apie iškilmes Vatikane.
 
 

DIEVAS  EINA  PRIEŠ  SROVĘ 

Autorius: Costanzo Donegana 
Vertėjas: Asta Venskauskaitė ACJ 
Leidykla: Gyvieji akmenėliai, 2014 

Krikščionis žino, ką reiškia būti Dievo rankose. Žino, kad Tas, 
kuris jį pašaukė pradėti gyvenimo kelionę, jo nepalieka vieno, 
bet vesdamas už rankos rodo jam kelią. Ir vis dėlto šis „mus 
laikantis už rankos“ Dievas dažnai pasirodo 
nustebindamas ir priblokšdamas – kaip Dievas, kuris „eina prieš 
srovę“.  

UŽ  IR  PRIEŠ  DIEVĄ 

Autorius: Timothy Keller 
Vertėjas: Jolanta Kriūnienė 
Leidykla: Misionieriškas labdaros fondas Šviesa Rytuose, 2014

Kaip Niujorko „Atpirkėjo“ bažnyčios įkūrėjas, Kelleris
girdėjo žmones abejojant religiniu tikėjimu ir užduodant tokius 
klausimus, kaip „Argi gali būti viena religija?“ arba „Kodėl 
mylintis Dievas leidžia kentėti?“ Savo naujojoje knygoje Kelleris 
aptaria šiuos bei kitus klausimus ir pateikia savo argu
kodėl dera besąlygiškai tikėti Dievu. Pasitelkdamas literatūrą, 
filosofiją ir populiariąją kultūrą, autorius pateikia svarių 
priežasčių tvirtai tikėti Dievu. Malonu skaityti knygą, kuri dėsto 
religines pažiūras, bet nėra pernelyg kritiška pasaulieti
pozicijai, aiškinamai kitose knygose. Ši knyga gali puikiai 
inspiruoti pokalbį ir yra vertingas, gerai parašytas bei ištyrinėtas 
argumentavimas. 

Kardinolas Vincentas Sladkevičius. Mokėkime 
laukti ir augti 

Autorius: Juozas Vercinkevičius 
Leidykla: Voruta, 2014 

Žurnalisto ir "Vorutos" laikraščio steigėjo, leidėjo ir vyriausiojo 
redaktoriaus Juozo Vercinkevičiaus publicistiniai straipsniai, 
interviu su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi bei tais, kurie 
dirbo su kardinolu arba jį pažinojo ir kurie puos
atminimą, kovojo su sovietiniu režimu dėl Lietuvos bažnyčios 
išlikimo. 
Knygoje gausu iliustracijų, yra dokumentinės medžiagos, 
nurodytos svarbesnės kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
gyvenimo ir veiklos datos. Interviu "Mokėkime laukti ir augti" 
skelbiamas lenkų ir rusų kalbomis. Knygos prieduose pridėti 
prelato Jono Jonio atsiminimai apie arkivyskupą Teofilių 
Matulionį, bei prelato Igno Urbono publikacijos iš JAV lietuvių 
periodikos (Žurnalas "Lietuvių dienos") apie iškilmes Vatikane.

Krikščionis žino, ką reiškia būti Dievo rankose. Žino, kad Tas, 
kuris jį pašaukė pradėti gyvenimo kelionę, jo nepalieka vieno, 
bet vesdamas už rankos rodo jam kelią. Ir vis dėlto šis „mus 
laikantis už rankos“ Dievas dažnai pasirodo – mus 

kaip Dievas, kuris „eina prieš 

Misionieriškas labdaros fondas Šviesa Rytuose, 2014 

Kaip Niujorko „Atpirkėjo“ bažnyčios įkūrėjas, Kelleris ne kartą 
girdėjo žmones abejojant religiniu tikėjimu ir užduodant tokius 
klausimus, kaip „Argi gali būti viena religija?“ arba „Kodėl 
mylintis Dievas leidžia kentėti?“ Savo naujojoje knygoje Kelleris 
aptaria šiuos bei kitus klausimus ir pateikia savo argumentų, 
kodėl dera besąlygiškai tikėti Dievu. Pasitelkdamas literatūrą, 
filosofiją ir populiariąją kultūrą, autorius pateikia svarių 
priežasčių tvirtai tikėti Dievu. Malonu skaityti knygą, kuri dėsto 
religines pažiūras, bet nėra pernelyg kritiška pasaulietinei 
pozicijai, aiškinamai kitose knygose. Ši knyga gali puikiai 
inspiruoti pokalbį ir yra vertingas, gerai parašytas bei ištyrinėtas 

Kardinolas Vincentas Sladkevičius. Mokėkime 

Žurnalisto ir "Vorutos" laikraščio steigėjo, leidėjo ir vyriausiojo 
redaktoriaus Juozo Vercinkevičiaus publicistiniai straipsniai, 
interviu su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi bei tais, kurie 
dirbo su kardinolu arba jį pažinojo ir kurie puoselėjo J. E. 
atminimą, kovojo su sovietiniu režimu dėl Lietuvos bažnyčios 

Knygoje gausu iliustracijų, yra dokumentinės medžiagos, 
nurodytos svarbesnės kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
gyvenimo ir veiklos datos. Interviu "Mokėkime laukti ir augti" 
skelbiamas lenkų ir rusų kalbomis. Knygos prieduose pridėti 

minimai apie arkivyskupą Teofilių 
Matulionį, bei prelato Igno Urbono publikacijos iš JAV lietuvių 
periodikos (Žurnalas "Lietuvių dienos") apie iškilmes Vatikane. 



 

 

NEPATAISOMASIS  I d. 
 
Autorius: Alfonsas Svarinskas 
Leidykla: Versmė, 2014 
 
Knygoje – disidento mons. Alfonso Svarinsko 40 gyvenimo metų 
laikotarpis – nuo vaikystės iki 1965 metų. Autorius pasakoja apie 
savo šeimą, mokslą, du rūsčius kalinimo laikotarpius, kunigo 
šventimus ir tarnystę pirmose parapijose. Iš autoriaus 
prisiminimų atsiskleidžia nepriklausomos ir vėliau okupuotos 
Lietuvos valstybės ir lietuvių gyvenimo realijos. 
 

 

 

 

LAIŠKAI  IŠ  KAIMO 
 
Jau kitą savaitę knygyne ! 
 
Autorius: Henrikas Gudavičius 
Leidykla: Bernardinai.lt, 2014 
 
Knygoje publikuojami 2008-2012 m. rašyti dienoraščiai. Įdėmus 
gamtininko žvilgsnis fiksuoja nepaliaujamą gamtos virsmą, 
pasakoja paprastų Dzūkijos žmonių istorijas, o kasdienybės 
apmąstymus papildo kultūros refleksijos. 

Lėto tempo, skaidrūs, turtinga kalba ir savitu stiliumi 
pasižymintys laiškai padeda „prisiliesti“ prie kaimo žmogaus 
harmonijos su gamta fenomeno. Koks paprastas tada darosi 
gyvenimo prasmės paaiškinimas: reikia eiti kartu su metų 
laikais... Tas tikrumas juk yra svarbiau už spalvotą kaleidoskopą. 

Knygos pasakojimą gražiai iliustruoja bei pratęsia 
fotomenininkų Algimanto ir Mindaugo Černiauskų fotografijos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

KRIKŠČIONIO  METŲ  KNYGELĖ  2015 m. 
 
Leidykla: Reformatų literatūros centras, 2014 
 

 

Knygelės savybės: 
 

o Visos savaitės vaizdas; 
o NAUJIENA. Metų pamokslas 
o Šv. Rašto eilutė kasdien; 
o Vienerių metų Biblijos skaitymo planas; 
o Pagalba skaitantiems Bibliją; 
o Asmeninis maldos poreikių sąrašas; 
o Vieta užrašams; 
o Skirtukas. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠVENTŲJŲ RELIKVIJOS LIETUVOJE 
 
Šiaulių Vyskupo E. Bartulio kalendorius  2015 
m. 
 

 

Kalendoriuje pristatoma 13 įspūdingiausių Lietuvos relikvijorių. 
Vienas gražiausių, anot ganytojo – kalendoriaus viršelį 
puošiantis Keturnaujienos Dievo Gailestingumo koplyčios 
barokinis relikvijorius, išdrožtas iš ąžuolo XVIII a. Pasakojama, 
jog vienas žmogus kreipėsi į Kudirkos Naumiesčio kleboną, 
prašydamas sudeginti maišelyje esančius kažkokius šventus 
daiktus. Laimei, klebonas kreipėsi į Vilniaus restauracijos centrą 
ir šiuo metu Keturnaujienos koplyčia turi didžiausią Lietuvoje 
net keletą šventųjų relikvijų saugantį relikvijorių. 
Kitą XVIII a. relikvijorių vyskupas rado viename meno albumų. 
Kai nuvyko ir paprašė leisti nufotografuoti, klebonas nustebo, 
mat jau senokai nebuvo jo matęs, nebuvo tikras, ar tikrai yra. 
Vyskupas prisiminė gražią ankstesnių laikų tradiciją, kai 
turimoms šventųjų relikvijoms buvo rodoma ypatinga pagarba ir 
dėmesys, kunigai kartą per savaitę duodavo tikintiesiems 
relikvijorių pabučiuoti. 
 
 
 

 
 
 
 

Kalendorius 2015 m 
MEDINĖS  LIETUVOS BAŽNYČIOS   

Katalikiškas kalendorius 2015 metams, kuriame pateikiamos 
Lietuvos medinės bažnyčios, jų architektūra, aprašomi istoriniai 
faktai. 

Bažnyčių nuotraukose atsispindi sezoniškumas. Nurodoma 
geografinė bažnyčių padėtis. 

Kalendoriuje nurodytos katalikiškos šventės, šventųjų 
vardadieniai. 

 

 

 

 

 

 

 

 


