KAUNO ARKIVYSKUPIJOS PARAPIJŲ BENDRADARBIŲ UGDYMO SEMINARAI IR REKOLEKCIJOS 2020 METAIS
TEMOS: „Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi“ (Mt 5, 41) Dievo namų svetingumas. Kaip jį puoselėti?
KAM?

BENDRIEJI

KADA?
Kovo 12 d. 10–14 val.
Balandžio 2 d. 18–20 val.
Lapkričio 19 d. 10–14 val.
Gegužės 28 d. 10–14 val.

PARAPIJŲ
REFERENTAMS

Spalio 1 d. 10–14 val.
Gegužės 14 d. 10–14 val.

VARGONININKAMS,
CHORŲ VADOVAMS

Spalio 8 d. 10–14 val.
Gegužės 7 d. 10–14 val.

ZAKRISTIJONAMS

Spalio 8 d. 10–14 val.

Birželio 11 d. 18–20 val.
LITURGIJOS
SKAITOVAMS

Birželio 16 d. 18–20 val.

TEMOS
Kristaus kapas. „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?“ (Lk 24, 5)
Pasirengimas Velykų šventėms. Dekoravimo pagrindai
Parapija – misijos šaltinis
Kaip atrasti savo tarnystę parapijoje ir kodėl tarnauti yra svarbu?
Prakartėlė visada kalba apie Dievo meilę
Pasirengimas Kalėdų šventėms. Prakartėlės įrengimas
Komunikavimas – esminis būdas gyventi Dievo bendrystėje
Vidinė ir išorinė komunikacija. Vizualinė komunikacija
Kaip perduoti viltį matant tiek nevilties?
Būti vilties žmogumi. Pasitenkinimas darbu, perdegimo sindromas
Tarp meno ir maldos
Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai
Krikščioniškojo sąmoningumo stiprinimas laidotuvių apeigose
Laidotuvių apeigų prasmė ir Evangelijos žinia gyviesiems. Giedojimas laidotuvėse
Būti bažnyčios tarnu
Mišiolų vartymai. Liturginė erdvė
Ministrantų ugdymas. Kaip bendrauti su šių dienų berniukais / vaikinais?
Pasitikti ir palydėti. Būti vilties žmogumi
Vilties perdavimas ateinantiems į bažnyčią.
Sutikti ir palydėti atėjusius pas Jėzų. Dovanojantis bendravimas
Paskelbti Dievą per Jo žodį (I)
Įvadas į Bibliją liturgijoje. Retorika ir raiškusis skaitymas
Paskelbti Dievą per Jo žodį (II)
Retorikos ir raiškiojo skaitymo praktiniai užsiėmimai

KAM?

KADA?
Gegužės 14 d. 10–14 val.

*
Balandžio 22–23 d. Trinapolis
Rugsėjo 23–24 d. Liškiava
Lapkričio 28–29 d. Marijampolė

Dievo meilė – kaip ja turiu dalytis?
Misijų dienos parapijose. Asmeninis atsivertimas ir evangelizacija. Asmeninis liudijimas
Misija – krikščioniškojo tikėjimo širdis
Misijos parapijose, redemptoristų patirtis. Evangelizacijos būdai, formos
„Ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai“ (Apd 1, 14)
Asmeninė ir bendruomeninė malda bei vienos įtaka kitai. Maldos formos. Grupės raida, vadovo
vaidmuo grupėje
Skirtingi, bet viena Kristuje
Skirtingas amžius grupėje, dalyvių lūkesčių ir poreikių suderinimas. Konfliktų sprendimas
grupėje
*
„Pasilikite manyje“ (Jn 15, 4), vad. ses. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB
„Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane“ (Jn 12, 26), vad. kun. Jonas Cikana
„Žodis tapo kūnu“ (Jn 1, 14), vad. kun. Rastislavas Dluhý ir kun. Peteris Hertelis

Rugpjūčio 4–7 d.
Rugpjūčio 11–14 d.

Dalyviai 13 –20 metų amžiaus
Dalyviai 6–12 metų amžiaus

PARAPIJŲ MISIJŲ
KOORDINATORIAMS

Rugsėjo 17 d. 10–14 val.
Balandžio 16 d. 18–21 val.

MALDOS GRUPIŲ
VADOVAMS

*
REKOLEKCIJOS
(visiems aktyviai
įsitraukiantiems į
bažnytinę veiklą)

TEMOS

Spalio 8 d. 18–20 val.

*
MINISTRANTŲ
STOVYKLOS

* Seminaruose kviečiame dalyvauti pagal aktualias temas, jie nebūtinai dirbantiems toje srityje. Rekolekcijos – pasirinktinai pagal tinkamas datas ir temas.
BŪTINA registracija el. paštu misijos3m@gmail.com Į stovyklas ir rekolekcijas registracija baigiasi likus 2 savaitėms iki renginio pradžios, į seminarus – ne
vėliau kaip 3 darbo dienoms.

