
KVIEČIAME KARTU 
MĄSTYTI, MYLĖTI, MELSTIS 
IR DALYTIS NUOSTABIAIS DIEVO DARBAIS!

           
 

• Būtina REGISTRACIJA iki vasario 5 d. 
Gavę registracijos anketą su kiekvienu susisieksime
asmeniškai.
• Daugiau informacijos el. paštu misijos3m@gmail.com
• Misijų mokykla iš dalies finansuojama Renewal Ministries.
Dalis savaitgalių išlaidų bus padengta; galinčius kviečiame
prisidėti 45 eur už kiekvieną seminarą (gyvenant
paprastomis sąlygomis) ir 80 eur (gyvenant svečių namuose).
• Į kainą įskaičiuota: maitinimas, nakvynė, auka kalbėtojams,
kelionės į Slovakiją išlaidos.
• Amžius: 18–55 m. (jaunimui iki 35 m. galima tartis dėl
nuolaidos).
• Du pirmi susitikimai vyks Kaune nuo penktadienio vakaro
iki sekmadienio pietų.

 
 

„Patyrimas, kad esame Jo išgelbėti,
skatina mus Jį vis labiau mylėti. Tačiau

kokia tai meilė, kai nejaučiame
poreikio kalbėti apie mylimą asmenį, jį

pristatyti, su juo supažindinti?“
(Evangelium Gaudium, 264)

Išsipildęs pažadas – kovo 31–balandžio 2 d.
Šventajai Dvasiai atėjus, gali atlikti tau
patikėtą misiją

Sprogimas, keičiantis pasaulį – vasario 10–
12 d. Kerigma – pirmoji ir svarbiausia žinia.

PENKI SUSITIKIMAI:
PRAKTINĖ INFORMACIJA

Evangelijos džiaugsmas – gegužės 4–8 d.
(su kelione į Slovakiją)

 gegužės 13–21 d. (Elektrėnuose)
 gegužės 28–birželio 5 d. (Tauragėje)
 arba birželio 19–23 d. (Kaune)

„Eikite į visą pasaulį“ – pasirinktinai
vienoje iš trijų misijų galimybių: 

Palikta valtis – spalio 14–16 d. (Šiluvoje) –
baigiamasis savaitgalis, ką reiškia tapti
Kristaus mokiniu ir kaip juo išlikti?

REGISTRUOKIS...

MŪSŲ SVEČIAI Noelis Chirchopas (Malta) –
misionierius, prieš daugiau
nei 40 metų suprato, kad

Jėzui yra svarbus asmeninis
santykis su kiekvienu

žmogumi. Noelis kalba
dvasingumo, krikščioniško

gyvenimo, vadovavimo,
mokinystės, bendruomenės

kūrimas, evangelizacijos,
kūrybiškum, šlovinim ir
kitomis temomis. Yra  

 Instituste fro world
evangelisation - ICPE

Mission narys, tarnauja
Katalikiškųjų

evangelizacijos mokyklų
koordinatorių asociacijos –
ACCSE (Europa)  valdyboje. 

Michelle ir Peter Moran (Jungtinė
Karalystė) prieš 37 metus įsteigė
evangelizacinę katalikų bendruomenę
„Sion“, daugiau nei 30 metų tarnauja
Bažnyčioje. Michelle  daugiau kaip 10
metų vadovavo Tarptautinei katalikų
charizminio atsinaujinimo tarnybai ICCRS,
8-erius metus buvo Popiežiškosios
pasauliečių reikalų tarybos narė, o 2016
metais Popiežius Pranciškus ją paskyrė
dirbti įkuriant naują struktūrą –
Atsinaujinimo ir Misijos Bažnyčioje t   
    tarnybą. Peteris yra muzikantas,
     nuolat vadovauja šlovinimui,
dalyvauja pastoracinėje tarnystėje,
mentorystėje ir dvasiniame vadovavime.

Gyvenimo upė (Rieka Zivota) bendruomenė 
įkurta daugiau nei prieš 30 metų Podolinieco
redemptoristų vienuolyne (Slovakija). Artimai
bendradarbiadami su redemptoristų ordinu
vykdo parapijų misijas, savo tarnystės prioritetą 
skiria evangelizacijai, pasauliečių tarnystei, šlovinimui,
mokymui, išlaisvinimo tarnystei ne tik Slovakijoje, bet
kitose šalyse. Bendruomenės žmonės, ir ypač jų vadovas
Bohusas Zivcakas daugiau nei dvidešimt penkerius metus
bendradarbiauja su pasauliečiais Lietuvoje ir padeda čia
organizuoti Misijų mokyklą, tarnauja įvairiose Bažnyčios
tarnystėse.
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https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=139&ncid=1&nid=11378

