
KAUNO ARKIVYSKUPIJOS PARAPIJŲ 

BENDRADARBIŲ 

UGDYMO SEMINARAI IR REKOLEKCIJOS  

2017 METAIS 

 

„Kad Tavo namuose būtų gera ir jauku“ 

 

ZAKRISTIJONAMS 

I seminaras „Verbų sekmadienio ir Didţiojo Velykų Tridienio liturgija“ – kovo 23 d. 10–16 val. 

Dieviškojo kulto kongregacijos aplinkraščio (1988 01 16) dėl pasirengimo Velykų šventėms ir jų 

šventimo skaitymas ir komentarai.  

II seminaras „Būti Baţnyčios tarnu“ – gegužės 18 d. 10–16 val. 

Šiandieninio kataliko tipai. Tarnavimo teologija. Galimi konfliktų sprendimo būdai. 

2-jų dienų rekolekcijos – Jums tinkamu metu pasirinktinai* 

 
PARAPIJŲ REFERENTAMS 

I seminaras „Būti Baţnyčios tarnu“ – balandžio 20 d. 10–16 val. 

Tarnavimo teologija. Galimi konfliktų sprendimo būdai. Parapijos pastoracinės tarybos veiklos 

nuostatai. 

II seminaras „Parapijos dokumentų tvarkymas“ – spalio 19 d. 10–16 val. 

2-jų dienų rekolekcijos – Jums tinkamu metu pasirinktinai* 

 
VARGONININKAMS 

I seminaras „Gavėnios, Didţiojo Velykų Tridienio ir Velykų giedojimai“ – kovo 30 d. 10–16 val. 

Dieviškojo kulto kongregacijos aplinkraščio (1988 01 16) dėl pasirengimo Velykų šventėms ir jų 

šventimo skaitymas ir komentarai.  

II seminaras „Būti Baţnyčios tarnu“ – rugsėjo 28 d. 10–16 val. 

Šventosios apeigų kongregacijos instrukcijos (1967 03 05) apie muziką šventojoje liturgijoje „Musicam 

sacram“ skaitymas ir komentarai. 

2-jų dienų rekolekcijos – Jums tinkamu metu pasirinktinai* 

 
MALDOS GRUPIŲ VADOVAMS 

I seminaras „Bendruomeninė ir asmeninė malda“ – balandžio 21 d. 16–20 val. 

Rytų ir Vakarų maldos skirtumai. Liturginės maldos įtaka asmeninei maldai. 

II seminaras „Malda su Biblija“ – spalio 20 d. 16–20 val. 

Biblija ir Dievo žodis. Biblijos kontempliavimas. 

2-jų dienų rekolekcijos – birželio 9–11 d. 16–20 val. 

 
LITURGIJOS SKAITOVAMS 

I seminaras „Įvadas į Bibliją liturgijoje“ – kovo 24 d. – 17–20 val. 

II seminaras „Dievo ţodis liturgijoje“ – kovo 31 d. – 17–20 val. 

Biblija liturgijoje. Skaitinių ciklų tvarka ir prasmė.  

III seminaras „Retorika ir skaitovo praktika“ – gegužės 19 d.–17–20 val. 

Įvadas į retoriką. Balso specifika. Asmeninis darbas su skaitovais 



 

VALYTOJAMS, SKALBĖJAMS 

I seminaras „Būti Baţnyčios tarnu“ – kovo 30 d. – 10–16 val. 

Bažnyčia ir jos tarnautojai. Tarnavimo teologija. Švaros priemonės ir jų naudojimas. 

II seminaras „Graţu, kai tvarkinga ir švaru“ – birželio 1 d. 10–16 val. 

2-jų dienų rekolekcijos – Jums tinkamu metu pasirinktinai* 

 
FLORISTAMS IR DEKORATORIAMS 

I seminaras „Būti Baţnyčios tarnu“ – kovo 2 d. 10–16 val. 

Bažnyčia ir jos tarnautojai. Tarnavimo teologija. Kompozicija konkrečiai aplinkai.  

II seminaras „Dekoravimo gėlėmis pagrindai“ – spalio 26 d. 10–16 val. 

Dekoravimo teorija ir praktika.  

2-jų dienų rekolekcijos – Jums tinkamu metu pasirinktinai* 

 
PARAPIJŲ MISIJŲ KOORDINATORIAMS 

I seminaras „Nepaliaukite trokšti“ – 2016 m. gruodţio 9 d. 16–20 val. 

II seminaras „Dvasinis augimas ir misionieriška svajonė“ – sausio 20 d. 16–20 val. 

Askezės vieta dvasiniame krikščionio augime. Atsinaujinimo diena – iššūkiai ir troškimai. 

2-jų dienų rekolekcijos – birţelio 9–11 d.  

 
* REKOLEKCIJOS: 

BIRŢELIO 9–11 d. - Maldos grupių vadovams ir Atsinaujinimo dienų koordinatoriams; 

Kitiems Baţnyčios tarnautojams (pasirinktinai**): 

Kovo 14–15 d. 

Spalio 3–4 d. 

Spalio 5–6 d. 

** jei netinka šios datos, kviečiame jungtis savaitgalį, birţelio 9–11 d. 

 

 

Seminarai vyks Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centre (Papilio g. 3 arba Kauno arkivyskupijos 

kurijoje). Išsamesnė programa ir vieta bus paskelbta www.kaunoarkivyskupija.lt  

Išankstinė registracija yra būtina! 

 

 

Daugiau informacijos ir registracija 

El. p. kn.renginiai@gmail.com 

Tel. (pasiteirauti) 8 673 223 46 arba 8 (37) 409 029 

Sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė Kneiţienė 

 

 

 

MINISTRANTŲ STOVYKLOS 

Liepos 17–21 d. – 13–20 metų vaikinams 

Liepos 24–28 d. – 6–12 metų berniukams 

 

Daugiau informacijos ir registracija 

El. p. kn.stovyklos@gmail.com 

Organizuoja Kauno arkivyskupijos kurija 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/
mailto:kn.renginiai@gmail.com
mailto:kn.stovyklos@gmail.com

