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.. NAUJA TARPTAUTINĖ DVASINĖ KATALIKŲ CHARIZMATINĖ UŽTARĖJŲ 
MISIONIERIŲ BENDRIJA YRA ATVIRA VISIEMS KRISTAUS KŪNO UŽTARĖJAMS.  
... SUDAROMA NAUJA UŽDARA TIKINČIŲJŲ ASOCIACIJA, TAPSIANTI 
TARPTAUTINE ASOCIACIJA KATALIKŲ BAŽNYČIOJE.  
 

*************************************************************************** 

Kartą Viešpats taip apibūdino uţtarimą: “Šventoji Dvasia išliejo Savo Meilę kaip 
Maţas ugneles po visa pasaulį. Uţtarėjo darbas yra tas ugneles priţiūrėti”. Šis darbas 
apima kelio PARUOŠIMĄ evangelistui, naujoms ugnelėms įţiebti, o taip pat ir 
PALAIKYMĄ tų ugnelių, kurios jau yra Šventosios Dvasios uţdegtos, kad neuţgestų,ir 
taip Viešpats “galėtų uţbaigti darbą, kurį yra pradėjęs”  

(Ţr. Iz 40,3-11 ir 58,6-12).  
 
Jėzus paţadėjo, “jeigu kas iš jūsų susitars ţemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį 
suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.’’ (Mt.18,19-20). Per savitarpio įsipareigojimą 
uţtarimui Šventojoje Dvasioje per FBB, daugelio tautų uţtarėjai sudaro galingą dvasinį bendros maldos 
tinklą,PALAIKYTI ir PAREMTI Šventosios Dvasios ketinimus visoje Katalikų Baţnyčioje. FBB taip pat tarnauja kaip 
daugelio Šventosios Dvasios mūsų laikais per uţtarėjus sukurtų grupių vienybės tiltas … kad Dievo Šlovė būtų dar 
aiškiau atskleista per Baţnyčią visame pasaulyje (Jn.17).  
 

+       +       + 
 

1986 metais, FBB nusilenkė mūsų Šventojo Tėvo Jono 
Pauliaus II dvasiniam autoritetui ir gavo jo asmeninį 
Apaštalinį Palaiminimą per pranciškonų misionierę, 
Seserį Stephen, įkūrėją ir vadovę (ţr.nuotrauką). Šis 
palaiminimas yra suteiktas visiems uţtarėjams 
…ypatingas palaiminimas Dievo patepimui, vedimui ir 
dvasinei apsaugai Baţnyčios uţtarimo tarnystėje. Nuo 
1986, FBB yra formuojama Katalikų Baţnyčioje kaip 
tarptautinė uţdara Popieţiaus Teisių tikinčiųjų asociacija. 
FBB uţtarėjai, suprasdami FBB viziją ir platesnę misijos 
jų tautų Baţnyčioms reikšmę, turi savo vietinius 
pavadinimus, kurie apibūdina jų unikalią FBB charizmos 
dalį jų tautai. Šios vietinės FBB šakos įsisteigia kaip 
tikinčiųjų asociacijos daugelyje (Arki)vyskupijų visame 
pasaulyje 
.  
                                          +       +       + 
 
FBB siūlo galimybes uţtarimo misionieriškiems projektams, dvasinio vadovavimo mokymus, padrąsinimą ir 
palaikymą Viešpatyje ir bendravimo priemonę tarp uţtarėjų visame Kristaus Kūne. Daug skirtingų Katalikiškų ir 
Krikščioniškų visų denominacijų ir šalių grupių kartu dalyvauja šlovinimo tarnystėje, maldos susitikimuose, darbo 
grupėse, seminaruose, visos nakties vigilijose, rekolekcijose, uţtarimo misijose ir piligrimystėse, kurias rengia FBB. 
Taip pat FBB leidţia tarptautinius ir nacionalinius naujienlaiškius bei įvairią spausdintą medţiagą, tame tarpe Švento 
Rašto studijų program “Uţtarimas Jėzaus dvasioje”  
 
FBB yra tarnystė, kuri veikia Pranciškoniškoje visiško priklausymo Dievui Dvasioje. Mes pasitikime, kad mūsų 
Dievas Tėvos veda Savo ţmones per Šventąją Dvasią dovanoti save tarnystei ir dalintis tuo, ką esame gavę, 
pasitikėdami, kad Jis pasirūpins kiekvienu mūsų poreikiu. Visi paaukojimai yra atleisti nuo mokesčių (JAV) su 
papildomu kreditu danguje! ALELIUJA!  

PADĖKA JUMS JĖZAUS VARDU! 
 

Prašome palaikyti mu sir visus uţtarėjus maldoje – ir pasidalinti šia brolija su kitais uţtarėjais. 
Junkimės kartu į maldą uţ Šventosios Dvasios darbą visoje Katalikų Baţnyčioje. 

ATEIK ŠVENTOJI DVASIA! 
 

“MYLĖKITE VIENAS KITĄ, KAIP AŠ JUS MYLĖJAU.” (Jono 15,12) … VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS 
 


