
KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI
Šią konferenciją organizuoja Tarptautinio 
charizminio atsinaujinimo judėjimas (ICCRS), 
„Naujosios Sandoros“ bendruomenė ir RELaY. 

Tarptautinis katalikų charizminio atsinauji-
nimo judėjimas (ICCRS) palaiko ryšius su kata-
likų charizmatų lyderiais visame pasaulyje. ICCRS 
padeda skatinti Šventosios Dvasios Krikštą.
ICCRS lyderiai reguliariai susitinka su Šventojo 
Sosto atstovais aptarti Atsinaujinimo judėjimo 
augimo ir vystymo.
www.iccrs.org

„Naujosios Sandoros“ bendruomenė yra 
pasauliečių bendruomenė, kuriai priklauso vieniši 
žmonės ir šeimos. Bendruomenė yra atsakas į 
Bažnyčios Naujosios evangelizacijos kvietimą, 
ji jungiasi į Bažnyčios tarnystes Kaune, Vilniuje 
ir Klaipėdoje. Dirba su vaikais, jaunimu ir šeimomis. 
Remia kitas pasauliečių bendruomenes ir 
padeda lyderystės ugdyme.

RELaY Europos tinklas skatina susitaikymą tarp 
krikščionių, Europos reevangelizaciją, pasauliečių 
lyderių ruošimą ir jaunimo subūrimą darbui 
skleidžiant Gerąją naujieną. RELaY jau organizavo 
septynias konferencijas. 
www.relay-network.org

KAUNAS
Kaunas yra antras pagal dydį Lietuvos miestas, 
ekonomikos, mokslo ir kultūros centras. 
RELaY konferencija vyks prie Rotušės aikštės, 
Senamiesčio širdyje, Santakoje su dviem 
didžiausiomis Lietuvos upėmis – Nemunu ir 
Nerimi.

REGISTRUOKITĖS Į RELAY KONFERENCIJĄ
Į kainą įskaičiuota konferencijos išlaidos, pietūs 
ir vakarienė (gyvenamosios vietos rezervacijos 

išlaidos NEĮTRAUKTOS).
Vakarų europiečiams – 145 Eur

Rytų europiečiams – 90 Eur
Registracija internetu:

   www.relay-network.org

VERTIMAS
Konferencijos metu bus vertimas iš anglų į 
lietuvių kalbą bei kitas užsienio kalbas.

PRAKTINĖS DETALĖS
Gegužės mėnesį Kaune gali būti šalta, taigi 
patartina turėti šiltesnių drabužių. Ryanair 
skraidina į Kauną ir Vilnių. Vokietijos oro linijos 
ir Wizzair skraidina į Vilnių.  Nuo Vilniaus iki 
Kauno – 100 km atstumas.

REZERVUOKITĖS GYVENAMĄJĄ VIETĄ
Daugybė pasirinkimų, įskaitant kambarius 
parapijose nuo 5 Eur nakčiai 1 asmeniui. Svečių 
namai – nuo 15 Eur nakčiai. Viešbučiai – nuo 40 
Eur nakčiai. Daugiau informacijos dėl rezerva-
vimo rasite:
www.relay-network.org

SUSISIEKITE SU MUMIS
+37067322346 (bendra informacija)
kn.renginiai@gmail.com 

+37061280776 (dėl apgyvendinimo)
conference2016@relay-network.org

TARPTAUTINĖ 
EUROPOS VADOVŲ 
KONFERENCIJA 2016

„MISIONIERIAUS 
APSISPRENDIMAS“
GEGUŽĖS 
4–8 DIENĄ 
KAUNE

„Svajoju apie 
apsisprendimą 
misionieriauti, 
gebantį perkeisti vis-
ką taip, kad Bažnyčios 
papročiai, stiliai, darbo-
tvarkės, kalba ir kiekviena 
struktūra taptų tinkamu šiandie-
nio pasaulio evangelizacijos, o ne 
savęs išsaugojimo kanalu“ 
Popiežius Pranciškus 
(Evangelii Gaudium, 27)

Naujosios 
Sandoros
Bendruomenė



Ko Tikėtis 
RELaY konferencijoje
RELaY Europos lyderystės konferencija organi-
zuojama kas dvejus ar trejus metus skirtingose 
Europos šalyse. Praėjusios konferencijos vyko 
Anglijoje, Belgijoje, Olandijoje, Slovakijoje, 
Čekijoje, Airijoje ir Maltoje.

MOKYMAI
Per daug metų RELaY konferencijose sukaupta 
ilgametė patirtis ugdant krikščionių lyderius, jų 
indėlis didelis, įkvepiantis, aktualus ir praktiškas.

DARBO GRUPĖS IR SEMINARAI
Konferencijos metu bus galimybė pasirinktinai 
dalyvauti skirtingose darbo grupėse, numatyta 
daugiau nei 20 įvairių užsiėmimų aktualiomis 
temomis, jiems būdinga dinamika, interaktyvumas, 
galimybė užduoti klausimus bei diskutuoti. Po 
pagrindinių pranešimų gilinsimės į misionieriaus 
apsisprendimą skirtingose RELaY tinklui būdingose 
keturiose srityse: susitaikinimas tarp krikščionių, 
evangelizacija, pasauliečių lyderių ugdymas ir 
jaunimas.

MALDA
Konferencijoje kiekvieną dieną bus švenčiamos 
šv. Mišios, vyks šlovinimas, maldos tarnystė, bus 
skiriama laiko asmeninei bei užtarimo maldai.

BENDRYSTĖ
Į konferenciją susirinks motyvuoti ir šiuolaikiški 
lyderiai iš daugiau nei 20 Europos šalių. 
Konferencijos struktūra yra pritaikyta bendrauti,
užmegzti naujus bendrystės ryšius, dalytis 
patirtimis ir Dievo veikimu savo gyvenime bei 
tarnystėje.

KALBĖTOJAI
Arkivyskupas 
Zbignevas Stankevičius
Arkivyskupas Zbignevas 
Stankevičius užaugo katalikų 
šeimoje Latvijoje. Daug laiko 
praleido domėdamasis Rytų 
religijomis ir sportu, bet tai 
jam neatnešė džiaugsmo. 
Krizės laikotarpiu Zbignevas 
susidūrė su jaunais žmonėmis, 
kurie laisvai kalbėjo apie Jėzų 
ir pabrėžė Rašto tiesas. Tai 
buvo labai svarbus posūkis 
jo gyvenime. Zbignevas 
prisijungė prie ekumeninės 
bendruomenės ir pajuto kuni-
gystės pašaukimą. Įšventintas 
1996 m. Po 14 metų, vis dar 
būdamas kunigu, jis buvo 
pakviestas tapti Rygos arki-
vyskupu metropolitu. Priėmęs 
šias pareigas arkivyskupas 
Stankevičius buvo stiprus 
lyderis Bažnyčioje ir laimėjo 
2012 metų Europos žmogaus 
titulą Latvijoje. Jis tvirtai 
remia šeimas. 

Pete Greigas
Pete Greigas yra vienas iš mal-
dos namų „24/7“, tarptautinio 
ekumeninės maldos judėjimo 
„Misija ir teisingumas“ įkūrėjas. 
Maldos namai „24/7“ pritraukė 
daugiau nei 2 mln. žmonių, 
įkurta 12 tūkst. maldos namų 
123-ejose valstybėse. „24/7“ 
pradėjo tokias reikšmingas 
naujas tarnystes, kaip „24/7 
akademija, maldos kursai, 
„24/7 Ibiza“, maldos erdvės 
mokyklose ir tarptautinė šeimos 
bendruomenė „Katilinė“. 
„24/7“ šiuolaikiniu požiūriu į 
dvasinį ir kultūrinį gyvenimą 
patraukė žiniasklaidos dėmesį, 
nuo Rolling Stone žurnalo 
iki televizijos. Pete Greigas 
keliauja ir pamokslauja visame 
pasaulyje, yra kelių labiausiai 
parduodamų knygų autorius 
ir bendraautoris. Pete taip pat 
tarnauja kaip tarptautinės „Alfa“ 
maldos tarnybos vadovas.

Paulas Dondersas
Paulas Dondersas yra vienas iš 
tarptautinės mokymų progra-
mos xpand įkūrėjų. Daugiau 
nei 25 metus xpand dirba su 
studentais, profesionalais ir 
organizacijomis, padėdamas 
jiems ieškoti pašaukimo ir vystyti 
potencialą. Paulas dirba su 
verslo lavinimo ir Bažnyčios 
lyderiais. Jis laikomas labai 
įkvepiančiu kalbėtoju, strate-
giniu patarėju, yra lyderystės 
treneris ir knygų apie lyderystę 
autorius.  

Misionieriaus 
apsisprendimas

Iki praeito šimtmečio krikščionybė 
mėgavosi ilgu privilegijuotu laikotarpiu, 
galia ir padėtimi. Šiandien Europoje 
krikščionys vis labiau jaučiasi iškrentantys 
iš kultūrinio konteksto, atstumti žiniasklaidos 
ir dažnai konflikte su savo pačių vyriausybėmis. 
Labai viliojantis variantas krikščionims būtų pasitraukti 
už saugių mūsų bažnyčių sienų ir išvengti vis labiau 
augančios sekuliarizmo įtakos. Galbūt Dievas kviečia mus 
į radikalesnį veiksmų pasirinkimą, į tokius veiksmus, kurie 
būtų panašesni į Apaštalų darbus, nei į Bažnyčią praėjusį šimtmetį? 
Kas yra šis „misionieriaus apsisprendimas“, kurį nurodė popiežius 
Pranciškus? Kaip jis atrodytų mūsų parapijose, bendruomenėse ar 
mūsų jaunimo grupelėse bei šeimose? Tai tik dalis klausimų, kuriuos 
nagrinėsime RELaY, krikščionims lyderiams skirtoje konferencijoje. 


