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Katalikų Bažnyčios Katekizmas 

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2015 

Katekizmo tikslas yra vientisai ir glaustai išdėstyti katalikų 
mokymo pagrindinį turinį apie tikėjimą ir moralę Vatikano II 
Susirinkimo mokymo ir visos Bažnyčios tradicijos požiūriu. 
Jo svarbiausi šaltiniai yra Šventasis Raštas, šventųjų tėvų 
raštai, Bažnyčios liturgija ir mokymas. 

Katekizmas yra sumanytas kaip viso katalikiško tikėjimo 
vientisas išdėstymas, todėl skaitytinas kaip vieninga visuma. 
Daugybė nuorodų ir pabaigoje esanti tematinė rodyklė 
padeda kiekvieną temą susieti su tikėjimo visuma. 

Knygyne katekizmą įsigysite leidyklos kaina ! 

 

 

Jonos ženklas 

Autorius: Thomas Merton 
Vertėjas:  Rasa Tuskenytė 

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2015 

Jonos ženklas – tai Thomo Mertono dienoraštis, rašytas 
Getsemanės vienuolyne 1946–1952 metais. Knygoje 
epizodiškai iškyla vienuolyno kasdienybė, suteikianti svarbių 
impulsų vienuolio vidinio gyvenimo pokyčiams. Dienoraštis 
atskleidžia dvasinį autoriaus tobulėjimą, augantį tikrumą dėl 
savo pašaukimo ir didžiules pastangas ieškant vienumo su 
Dievu. 

 

 

Nuo Betliejaus iki Romos su šventuoju 
Luku 

Autorius: Vaclovas Aliulis MIC 

Leidykla: Magnificat leidiniai, 2015 

„Nuo Betliejaus iki Romos su šventuoju Luku“ kviečia 
skaitytojus drauge apmąstyti dvi Naujojo Testamento knygas, 
parašytas to paties biblinio autoriaus: Evangeliją pagal Luką 
ir Apaštalų darbus (evangelisto Luko, iš pagonių kilusio 
krikščionio, apaštalo Pauliaus draugo ir kelionių palydovo, 
veikalą apie Evangelijos išplitimą „visame pasaulyje“). Į abi 
Luko knygas sumanyta pažvelgti išryškinant vientisą siužetinę 
giją, aprėpiančią pagrindinius Naujojo Testamento įvykius 
nuo Jėzaus Kristaus gimimo Betliejuje (7–6 m. pr. Kr.) iki 
apaštalo Pauliaus veiklos Romoje (I a. septintas dešimtmetis).  



 

 

 

 

 

 

Sunkis ir malonė 

Autorius: Simone Weil 
Vertėjas:  Diana Bučiūtė 

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2015

Simone Weil – viena garsiausių XX a. mąstytojų, prancūzų 
filosofė, mistikė. Knyga Sunkis ir malonė,
Thibono pagal jos dienoraščius ir užrašus, atskleidžia 
originalų Simone Weil vidinį pasaulį. 

 
Mergelės žiedas 

Autorius: Lacrima 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2015

Meditacijos Rožinio Karalienei 

Vienos žymiausių lietuvių religinės poezijos kūrėjų ses. 
Marijos Katiliūtės-Lacrimos poetinės Rožinio slėpinių 
meditacijos. Knygą sudaro penki pilni – 
Rožinio vainikai. 

 
Stipriau už neapykantą 

Autorius: Tim Guénard 
Vertėjas:  Gintarė Kaluškevičiūtė 

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2015

Sukrečianti autobiografija, atskleidžianti prarasto ir atrasto 
vaiko kelią. Nors žodžiai čia stiprūs, kaip kumščio smūgiai, 
bet glaustu stiliumi perteiktas pasakojimas yra kupinas 
vilties: net labiausiai sužeistas sugeba mylėti ir atleisti

 

Septyni Mergelės Marijos žodžiai

Autorius: Marija Dovydė Weill 

Leidykla: Šv. Juozapo brolija, 2015 

Sesuo Marija-Dovydė yra Šventojo Jono apaštalinių seserų 
Kongregacijos narė ir teologijos daktarė.
Ši knyga, kvepianti rinktiniu Dievo žodžio medumi, po 
kruopelę suneštu iš Šventojo Rašto lankų, ir drauge žėruojanti 
kaitria ugnimi. „Kaip ir Elijo, Marijos žodis liepsnojo ly
deglas. Pati Marija buvo ugnis. Ji susivienijo su ta save 
dovanojančios ir plintančios meilės liepsna“, 
Marija Dovydė. „Septyni Mergelės Marijos žodžiai“ 
ir sykiu gili knyga. Tai pokalbis ir kvietimas atrasti, patirti ir 
skleisti Evangelijos džiaugsmą.  
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Sukrečianti autobiografija, atskleidžianti prarasto ir atrasto 
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glaustu stiliumi perteiktas pasakojimas yra kupinas 
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Septyni Mergelės Marijos žodžiai 

yra Šventojo Jono apaštalinių seserų 
Kongregacijos narė ir teologijos daktarė.  
Ši knyga, kvepianti rinktiniu Dievo žodžio medumi, po 
kruopelę suneštu iš Šventojo Rašto lankų, ir drauge žėruojanti 
kaitria ugnimi. „Kaip ir Elijo, Marijos žodis liepsnojo lyg 
deglas. Pati Marija buvo ugnis. Ji susivienijo su ta save 
dovanojančios ir plintančios meilės liepsna“, – rašo sesuo 
Marija Dovydė. „Septyni Mergelės Marijos žodžiai“ – paprasta 
ir sykiu gili knyga. Tai pokalbis ir kvietimas atrasti, patirti ir 



 

Rytas ir vakaras. Kasdieniai skaitiniai  

Autorius: C.H.Spurgeon 
Vertėjai:  Asta Kavaliauskaitė, Robertas Širvinskas, Algaudė 
Sivilevičienė 

Leidykla: Reformatų literatūros centras, 2015 

Per pastaruosius šimtą penkiasdešimt metų jau klasika tapę 
Čarlzo Hadono Sperdženo kasdieniai skaitiniai įkvėpė 
nesuskaičiuojamą daugybę krikščionių kiekvieną rytą ir 
vakarą skirti Dievo žodžio tiesų apmąstymams. Jie suvokė, 
jog bėgant metams kiekviena apmąstymams parinkta Biblijos 
eilutė vis iš naujo atskleidžia svarbias pamokas. 

 

 

 

 

 

 

 

Krikščioniškos šeimos atstatymas 

Autorius: Džonas ir Polė Sandfordai 
Vertėjas:  Vytautas Jakelis 

Leidykla: Tikėjimo žodis, 2015 

Ne paslaptis, kad šeimos irimas – viena opiausių mūsų 
visuomenės problemų, taip pat ir tarp krikščionių. Šioje 
knygoje autoriai, turintys per 30 metų sielovadinio darbo 
patirties, moko, kaip spręsti vedybines problemas ir 
šeimyninius konfliktus, vadovaujantis pasiaukojimu ir 
rūpinimusi kitais žmonėmis. Autoriai aptaria ne vieną 
reikšmingą šeimos gyvenimo sferą – vaikų auklėjimą, 
žmogaus seksualumą, bendravimo ir atleidimo svarbą, 
remdamiesi asmenine patirtimi pateikia praktiškų patarimų, 
kaip patenkinti visos šeimos poreikius. 

 

 

Gyvenu su Biblija 

Autorius: Marion Thomas 
Vertėjas:  Jana Štutaitė - Šniūrevičienė 

Leidykla: Lietuvos Biblijos draugija, 2015 

Gyvenu su Biblija – tai iliustruota Biblija, skirta įvairaus 
amžiaus vaikams. Skaitydami, stebėdami, patirdami ir 
įsijausdami vaikai galės susipažinti su amžiais perduodamu 
tikėjimu, kurio dalimi jie tampa šiandien. 

 

 

 



 

DVD  Avinėlio vartai   

Dokumentinis  filmas apie krikšto sakramentą 

Režisierius :Audrius Stonys, Operatorius: Laisvis Karvelis 

Vykdantysis prodiuseris: Gediminas Numgaudis, OFM 

 

Pakuotėje pridedamas lankstinukas su Andriaus Navicko 

įvadu, Audriaus Stonio, br. Gedimino Numgaudžio OFM, 

Lietuvos Apaštalinio Nuncijaus Arkivyskupo Luigi Bonnazi 

interviu bei br. Gedimino OFM pamąstymais apie Krikšto 

sakramentą. 

Trukmė: 43 min. 

Ekrano formatas 16:9. 

Kalbos: lietuvių, rusų, ruandiečių, indoneziečių. 

Subtitrai: lietuvių, anglų. 

 

 

DVD  Mes dainuosim 

Režisierius: Robert Mullan 

Vaidybinis pilnametražis filmas apie 1991 metų 

Sausio 13-osios įvykius Lietuvoje 

Filmas pasakoja kelių šeimų istoriją, sausio 12-osios vakarą 

skubėjusių iš Ignalinos, Klaipėdos, Kauno ir Medininkų, kad 

galėtų prisidėti ir ginti savo šalies vardą Vilniuje, prie 

Televizijos bokšto ir Parlamento rūmų. 

Jie norėjo kartu dainuoti tautines giesmes, sutikti 

bendraminčius, palaikyti vieni kitus ir kovoti už savo teisėtai 

išrinktą valdžią ir Lietuvos nepriklausomybę. 

Trukmė: 90 min. 

Kalba: lietuvių 

Subtitrai: anglų 

 

 

 

 


