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Šeimos metai

Šeima – tarnystė Bažnyčios misijoje
„Misija yra aistra Jėzui, bet sykiu ir aistra Jo tautai. Pirmutinis motyvas
evangelizuoti yra mūsų gautoji Jėzaus meilė, patyrimas, kad esame Jo
išgelbėti. Tačiau kokia tai meilė, jei nejaučiame poreikio kalbėti apie mylimą
asmenį, jį pristatyti, su juo supažindinti? ... Misija tautos šerdyje nėra mano
gyvenimo dalis, priedas ar papuošalas, kurį galiu nusiimti. Tai – kažkas,
ko negaliu išrauti iš savo būties savęs nesugriaudamas. Aš esu misija šioje
žemėje ir todėl esu čia... Esame paženklinti ugnimi tos misijos – šviesti,
laiminti, gaivinti, kelti, gydyti, išlaisvinti – būti su kitais ir kitiems“
(Popiežius Pranciškus, EVANGELII GAUDIUM, 264, 268, 273).

PROGRAMA
10.00 Šlovinimas ir malda
10.45 Konferencija „Kiekvienas krikščionis – misionierius!“ Kun. Costanzo Donegana (Italija)
11.30 Šlovinimas ir malda
12.00 Konferencija „Šeima – ir sau, ir misijai?“ Kun. Costanzo Donegana (Italija)
12.45 Malda
13.00 Pietų pertrauka
15.00 Darbo grupės:
1. „CARITAS po 25-ių metų: iššūkiai ir veikimo kryptys“
Janina Kukauskienė (Lietuvos Caritas generalinė direktorė)
2. „EVANGELII GAUDIUM: nuo asmeninio iki misionieriško atsivertimo“
Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė (Katalikų evangelizacinė bendruomenė „Naujoji Sandora“)
3. „Kasdienybės šventumas šeimoje“
Eglė ir Romualdas Šiliūnai – aštuonių vaikų tėvai
4. „Misionieriaus liudijimas: Kaip atpažinti pašaukimą? Kokie kriterijai?“ (grupė jaunimui)
Kun. Costanzo Donegana (Italija)
5. „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane“ (grupė vaikams)
Vaikų tarnavimo savanoriai
6. Užtarimo malda. Gyvieji akmenys ir Gailestingumo versmė
16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Kun. Petras Pich (KTU kapelionas, „Opus Dei“ prelatūra)
16.30 Eucharistijos šventimas. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Kviečia Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“
Švč. Sakramento adoracija vyksta viso renginio metu 9.00–16.30 val. VDU Mažojoje salėje (gretimo pastati II a.).
Užsiėmimų grupė vaikams vyksta 10.00–13.00 val. ir 15.00–16.30 val. 101 ir 105 aud. (gretimo pastati I a.)
Vilniaus g. 3, 44281 Kaunas, tel. (37) 32 25 80, el. paštas: info@gyviejiakmenys.lt
Kitos Atsinaujinimo dienos planuojamos VDU Didžiojoje salėje, Daukanto g. 28, Kaune, 2015 m. sausio 25 d. ir balandžio 19 d.

