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Jeffers, H. Paul (1934-2009) 

Tamsiosios Vatikano paslaptys / H. Paul Jeffers ; [iš anglų kalbos vertė Giedrė 

Bacevičiūtė]. - Vilnius : Eugrimas, 2010 (Kaunas : Aušra). - 206, [1] p. ; 22 cm. - Orig. 

antr.: Dark mysteries of the Vatican. - Bibliogr.: p. 205-206. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 

978-609-437-068-7 

UDK: 23/28 

262.13(091) 

282(091) 

Tai drąsiausias kada nors parašytas pasakojimas apie tai, ką slepia šventosios Vatikano 

sienos. Per šimtmečius Vatikaną apgaubė storas melo, sąmokslų ir kitų nuodėmių 

voratinklis. Tai institucija, kurią galima drąsiai vadinti uždariausia ir paslaptingiausia 

pasaulyje. Ši knyga nesiekia apjuodinti vienos iš įtakingiausių pasaulio religijų. Jos 

tikslas – tiesiog atsijoti faktus nuo prasimanymų ir atskleisti tiesą. Kas gi iš tikrųjų guli 

slaptuosiuose Vatikano archyvuose? 

 

Saulaitis, Antanas Vytautas (1939-) 

Ar žmogus tikrai iš molio? : tėvą Antaną Saulaitį kalbina Gabrielė Gailiūtė. - 

Vilnius : Tyto alba, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). - 219, [2] p. : iliustr. ; 24 

cm. - Bibliogr.: p. 216-219. - Tiražas 2500 egz. - ISBN 978-9986-16-820-1 

UDK: 262.14(474.5)(092) 

271.5(474.5)(092) 

„Ar žmogus tikrai iš molio?“ – tai drąsinanti ir raminanti knyga, sako viena iš knygos 

autorių Gabrielė Gailiūtė. Knygoje kunigas, jėzuitas, patyręs sielovadininkas, tėvas 

Antanas Saulaitis atsako į jaunimui rūpimus klausimus. 

 

Pranciškonai Lietuvoje XX a. : šviesa spindi tamsoje : [straipsnių rinkinys] / 

sudarytojas Marek Adam Dettlaff. - Vilnius : Aidai, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). - 

134, [1] p. ; 20 cm. - (Studia Franciscana Lithuanica / redaktorių kolegija: Darius 

Baronas … [et al.] ; 3). - Aut.: Darius Baronas, Alicja Dacevič, Marek Adam Dettlaff, 

Antoni Pacyfik Dydycz, Regina Laukaitytė, Józef Makarczyk, Roland Prejs. - Str. liet., 

lenk., rus. - Bibliogr. išnašose. - Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 123-134. - 

Tiražas 900 egz. - ISBN 978-609-450-004-6 

UDK: 271.3(474.5)(091) 

Pirmieji du šios serijos tomai skirti ankstyvajai Pranciškonų ordino istorijai Lietuvoje 

(XIII–XIX a.). Ši knyga skiriama naujesnių laikų – XX a. – pranciškonams. Trumpo ir 

žiauraus amžiaus negandos neaplenkė ir pranciškonų, kurių po carinių represijų 

atgaivinta veikla buvo brutaliai nutraukta sovietinio režimo. Pranciškonams, kaip ir 

daugumai kitų sąmoningų mūsų šalies krikščionių, teko pereiti išmėginimų ugnį – jie 

buvo Kenčiančios Bažnyčios dalis. Nors Triumfuojanti Bažnyčia pilnai atsiskleidžia 

Danguje, tačiau neįtikėtinai atrodančios permainos, įvykusios XX a. pabaigoje, leidžia 

nujausti, kad malonės lietus gali pasiekti žemės gyventojus net didžiausios sausros 

sąlygomis. Svarbu, kad būtų vilties nepraradusių žmonių. Kaip tik tokių žmonių tarp 

pranciškonų ir netrūko. Apie juos ir jų Ordiną ši knyga. Knygoje Skaitytojas 

supažindinamas su trijų šv. Pranciškaus Asyžiečio ordino šeimų – bernardinų, 

konventualų ir kapucinų – istorijos bruožais Lietuvoje XXa. 


