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„Šiandien ši žinutė daug
svarbesnė ir aktualesnė
negu 1917 metais.“
Šventasis Tėvas
Jonas Paulius II
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(Fatima, 1982 m. gegužės 13)

Pasaulinio balso knyga!

PAŠTO ŽENKLO NEKLIJUOTI

Vyskupas Jonas Kauneckas:
„Kodėl išleidžiama dar nauja knyga ta tema ir aš ją siūlau? Nagi, dėl to, kad pasaulyje vis daugiau kyla problemų.
O Fatimoje dar prieš šimtą metų bent kelis kartus pasirodžiusi Marija pranašavo apie didžiausias pasaulio problemas
ir nurodė, kaip pasauliui išsigelbėti iš tokios daugybės negandų, problemų, pavojų. Marija Fatimoje ragino be paliovos
melstis, atgailauti, aukotis, nes kitaip pasaulį ištiks vis naujos
katastrofos – tokia pagrindinė jos pranašysčių mintis. Tad
visus kviečiu skaityti šią naują knygą, domėtis Marijos pranašystėmis ir pagal jas tvarkyti savo gyvenimą.“

Ši skrajutė buvo išleista Krikščioniškosios
kultūros instituto iniciatyva
Pylimo g. 2, 01117 Vilnius
info@kki.lt

Data

*Asmens duomenų valdytojo rekvizitai: VšĮ Krikščioniškosios kultūros institutas (KKI), į. k. 126324423, Birutės g. 2-2, Kelmė, el. p. info@kki.lt.
Duomenų apsaugos pareigūnas: Vytautas Vyšniauskas, el. p. vytautas.vysniauskas@kki.lt. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – ES
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 6 straipsnio c punktas. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, prašyti KKI
leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti ar ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų
tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Jūsų asmens duomenys
bus saugomi penkerius metus. Sutikimas, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, nėra privalomas.

NESUTINKU
SUTINKU

Arba užsisakykite telefonu: +370 6 9413002
Arba užsisakykite internetu: info@kki.lt

Sutinku, kad mano asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir elektroninio
pašto adresas) būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (leidinių, daiktų, pasiūlymų juos įsigyti ir
peticijų siuntimas) ir tuo tikslu perduodami su viešąja įstaiga Krikščioniškosios kultūros institutas, į.
k. 126324423, susijusiems tretiesiems asmenims.*

Parašas
Telefonas
Telefonas

Pavardė

Atplėšę atsiųskite užpildytą kuponą, kad
užsisakytumėte knygą (užklijuoti pašto ženklo
nereikia – užtenka kuponą įmesti į pašto dėžutę)

Pašto kodas,
kodas, miestas
miestas

Užsisakykite knygą šiandien!

Adresas (gatvė, numeris, gyvenvietė)

Nepraleiskite šios galimybės. Užsisakykite knygą
Fatima: tragedijos ar vilties pranašystės?. Perskaitę
šią knygą suprasite, kad Dievo Motinos žinutė šiandien yra ypatingai reikšminga.

Vardas

Šie Jos apsireiškimai aprašyti knygoje Fatima: tragedijos
ar vilties pranašystės?.
Jos autorius Antonio
A. Borelli – aukščiausio lygio šios srities žinovas, žinomas visame
pasaulyje.

Knyga turi daugiau kaip 100 puslapių ir daugybę iliustracijų, o jos parengimo išlaidos – tik 4 eurai.
Ji gerai dokumentuota, yra susilaukusi pagyrimų iš
daugybės kardinolų ir vyskupų. Ji buvo išversta į 18
kalbų ir išplatinta daugiau kaip 4.7 milijonų kopijų tiražu.

PRAŠOME UŽPILDYTI SAVO DUOMENIS:

Kas yra ši Motina? Tai Marija, Dievo ir mūsų
Motina. Ji kviečia tave atsiverti Jos motiniškai meilei
ir gailestingumui, kuriuos pažinsi iš nepaprastos žinios, kurią pasauliui Ji davė 1917 metais Fatimoje. Ką
tik suėjo 100 metų nuo
pasaulį nustebinusio ir
nuostabiausiu XX amžiaus antgamtiniu nutikimu tapusio įvykio.

Knyga prieinama ir patraukli. Joje rasite pilnus
Fatimos žinutės apsvarstymus, papildytus po trečiosios dalies Fatimos paslapties paskelbimo naujame
lietuviškame vertime.

Užsisakau knygą Fatima: tragedijos ar vilties pranašystės? už 4 eurus* (pristatymas nemokamas)
*Nesiųskite pinigų. Sumokėsite gavę siuntą.

Tai mūsų Motinos veidas! Šios akys tave jau pažįsta... Visai kaip tavo motinos akys, jos kupinos supratingumo. Iš jų sklinda užuojauta ir meilė, o už
vis labiau – viltis. Jose yra vaistas nuo visų tavo žaizdų, pagalba visokiose nelaimėse ir paguoda nuo visų
skausmų.

Tai mūsų Motinos veidas!

Fatima – tragedijos ar vilties pranašystė?
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