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Susipažinkime- esu Teofilius 
 
Autorius: kun. Algirdas Jurevičius 
Leidykla: Caritas leidykla „Artuma‘‘, 2017 
 
 Tai puiki galimybė susipažinti su palaimintojo  arkivyskupo 
Teofiliaus Matulionio asmenybe, gyvenimu ir istoriniu kontekstu. 
Ši knygelė, parengta pasinaudojant beletrizuotos autobiografinės 
apysakos žanru, sudaro unikalią galimybę naujai sutikti vyskupą ir 
kankinį Teofilių, o kartu tai iššūkis skaitytojui. Leidinys kviečia 
pažvelgti į to meto situaciją Teofiliaus akimis, įsijausti į jo gyvenimą, 
patirti jo išgyventas vidines emocijas susidūrus su sunkumais ar 
atviru priešiškumu. Tad leiskime pačiam Teofiliui prabilti ir 
pristatyti save. 
 

 

Paskutiniai pokalbiai su Peteriu Seewaldu  

Autorius: Benediktas XVI 
Vertėjas: Giedrė Sodeikienė 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2017 
 

Popiežius emeritas Benediktas XVI nutraukia tylą! 

Po ilgų apmąstymų popiežius Benediktas XVI nusprendė paskutinį 
kartą prabilti viešai. Tai padaryti jam padėjo Peteris Seewaldas – 
ankstesnių pokalbių su popiežiumi knygų autorius. Daugelio 
susitikimų, prisiminimų, ramių pašnekesių rezultatas – atvira, 
nuoširdi ir kartais netgi sensacinga knyga „Paskutiniai pokalbiai su 
Peteriu Seewaldu“.  Popiežius Benediktas XVI kalba apie savo 
atsistatydinimo priežastis, svarbiausias pontifikato akimirkas, 
konklavą ir savo įpėdinį – Pranciškų.  

 

 

DOCAT. Ką daryti?  

Katalikų Bažnyčios socialinis mokymas 

Sudarė:  Arnd Küppers, Peter Schallenberg 
Vertėjas: Giedrė Sodeikienė 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2017 
 
DOCAT yra populiariai perteiktas socialinis ir visuomeninis Katalikų 
Bažnyčios mokymas, nuo Leono XIII plėtojamas pagrindiniuose 
dokumentuose. Tiek suaugusieji, tiek jaunimas turėtų  domėtis 
originaliais didžiųjų Bažnyčios dokumentų tekstais ir savo veiklą 
kreipti pagal tiesos, teisingumo ir meilės maksimas. Popiežius 
Pranciškus nuolat ragina krikščionis aktyviai siekti kito, teisingesnio 
pasaulio: „Jei krikščionis šiais laikais nėra revoliucionierius, nėra 
krikščionis.“ 
 



 

Tobulumo kelias 
 
Autorius: Šv. Jėzaus Teresė 
Vertėjas: Kryžiaus Ieva Marija OCD 
Leidykla: Paštuvos  basųjų karmeličių vienuolynas 
 
Bažnyčios Mokytojos šv. Jėzaus Teresės knyga „Tobulumo kelias“ 
lietuvių kalba leidžiama pirmą  kartą. Nors „Tobulumo kelią“ šventoji 
rašė savo dukterims basosioms karmelitėms,  kiekvienas  Dievo 
ieškantis skaitytojas joje ras sau naudingų patarimų, kurie lyg kelio 
ženklai  padės jam  keliauti maldos keliu. 
 

 

Šviesos ir meilės posakiai 
 
Autorius: Šv.Kryžiaus Jonas 
Vertėjas: Kryžiaus Ieva Marija OCD 
Leidykla: Paštuvos  basųjų karmeličių vienuolynas 
 
Bažnyčios Mokytojo šv. Kryžiaus Jono „Šviesos ir meilės 
posakiai“, pirmą kartą išversti iš originalo kalbos, – tai trumpos, 
dvasinės išminties kupinos sentencijos, parašytos dykumos Tėvų 
raštams būdingu stiliumi. Pasak autoriaus, šie patarimai, „nors 
trumpi ir negausūs, [...] yra naudingi ir veiksmingi, taip pat ir glausti, 
tad norinčiam jais pasinaudoti tikrai nebeprireiks jokių kitų, nes šie 
apima visus“. 
 
 

 

Penki  Antikatalikiški mitai 
 
Autorius: Gerardas M. Verschuurenas 
Vertėjas: Rima Neverauskytė-Brundzienė 
Leidykla:Vox Altera, 2017  
 

„Šioje knygoje nagrinėsime mitus, kurie tariamai demaskuoja 
Katalikų Bažnyčios „nešvarią istoriją“. Tai prieš Katalikų Bažnyčią 
nusistačiusių žmonių dirbtinai sukurti mitai. Jie labiau paremti 
fiktyviais, o ne tikrais faktais. Tiesą sakant, jie iškraipo faktus. 
Katalikai yra puikus puolimo taikinys – iš dalies dėl to, kad, susidūrę 
su katalikybei priešiškomis kultūromis, jie yra linkę tylėti.  

Katalikų Bažnyčios „nešvari istorija“ nėra jau tokia nešvari. Kaip 
kartą yra pasakęs popiežius Leonas XIII, nėra priežasties, dėl kurios 
Katalikų Bažnyčia turėtų bijoti istorinės tiesos.“      

   

 

Didžiosios skyrybos  

Autorius: S. C. Lewis 
Vertėjas: Jolanta Kriūnienė 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2017 
 
Knygoje „Didžiosios skyrybos“ C.S.Lewis vėl pasitelkia išskirtinį savo 
talentą kurti legendas ir alegorijas. Rašytojas sapne pasijunta esąs 
autobuse, kursuojančiame tarp pragaro ir dangaus. Tai išeities taškas 
nepaprastam apmąstymui apie gėrį ir blogį, tarsi ginčijantis su 
Williamu Blake’u, parašiusiu „Dangaus ir pragaro vedybas“. Pasak 
autoriaus, „[…] Jei atkakliai laikomės pragaro (ar net žemės), 
nematysime dangaus; jei priimame dangų, negalėsime išsaugoti nė 
mažiausių ar ir mieliausių pragaro atminimų“. 



 

Laiškai Markui apie Jėzų  

Autorius: Henri Nouwen 
Vertėjas: Darius Kaunelis 
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2017 

Šią knygą sudaro nuoširdūs ir įžvalgų turtingi Henrio Nouweno 
laiškai aštuoniolikamečiam sūnėnui Markui, kuris sunkiai – kaip ir 
kiekvienas mūsų – bando rasti tikrąjį kelią sumaišties ir abejingumo 
kupiname pasaulyje. Parašyti Nouwenui būdingu grakščiu stiliumi, 
laiškai atskleidžia autoriaus įsitikinimą, kad kiekvienas galime 
džiaugtis dvasine pilnatve, jei tik kasdien rasime laiko atverti savo 
širdį Jėzui. Gilūs, išmintingi ir įtaigūs Laiškai Markui apie Jėzų yra 
Nouweno – mokytojo, vadovo ir dvasinio patarėjo – meistriškumo 
viršūnė. Tai puikus dvasinio įkvėpimo šaltinis kiekvienam 
tikinčiajam, pasiryžusiam keisti savo gyvenimą. 

 

 

Ačiū Dievui, pirmadienis  (netrukus ) 

Autorius: Mark Greene 
Leidykla: Ganytojas, 2017 

Ši smagi, lengvai skaitoma ir pilna pasakojimų, tačiau tuo pačiu labai 
praktiška knyga padeda pažvelgti į darbą, bendradarbius ir 
darbdavius iš Dievo perspektyvos bei atskleidžia, kaip mes galime 
geriausiai išnaudoti laiką darbe. Trečiasis šios įtakinga šiuolaikine 
klasika tapusios knygos leidimas papildytas nauju skyriumi apie 
gyvenimo ir darbo integraciją, kuris padeda pamatyti, kad visa darbo 
savaitė, ne tik savaitgaliai, gali tapti vaisinga gyvenimo dėl Dievo 
dalimi. 

 

 

Teofilius  (netrukus ) 

Tekstas ir iliustracijos: Ona Kvašytė 
Leidykla: Magnificat vaikams, 2017  

Leidykla „Magnificat vaikams“ išleido arkivyskupo Teofiliaus 
Matulionio beatifikacijai skirtą komiksų knygelę „Teofilius“. 

7–12 metų skaitytojai patrauklia ir paprasta forma susipažins su 
Lietuvos palaimintuoju arkivyskupu T. Matulioniu. Knygelės 
dailininkė – Ona Kvašytė, pirmojo tarptautinio komiksų festivalio 
rengėja Lietuvoje. 

Komikso forma pateikiamose 5 trumpose biografinėse istorijose 
pabrėžiamas arkivyskupo T. Matulionio paprastumas, nuoširdumas, 
pamaldumas ir drąsa: vaikai mokomi būti tvirto tikėjimo kaip 
Teofilius.  

 
 

 


