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Nė vienas nėra
nenaudingas ar 

nesvarbus Dievo meilei. 
Kiekvienas iš mūsų

esame misija pasaulyje, 
nes esame Dievo

meilės vaisius.
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MŪSŲ NAUJIENAS 
GALITE SEKTI 
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Renginiai, išvykos
2019 m. lapkričio 14 d. Aušros Vartų Dievo
Gailestingumo Motinos globos atlaidų
diena „Tavo apgynimo šaukiamės“, skirta
mokiniams, mokytojams ir katechetams (lietuvių
ir lenkų k.): šv. Mišios ir programos  3-4 kl. bei
5-8 kl. mokiniams. 
 

2020 m. sausio 11 d. Mokytojų kalėdinis
susitikimas (lenkų k.).

Seminarai 
Kvalifikaciniai seminarai
 
2019 m. spalio 28 d. „Prevencinės gairės,
dirbantiems su nepilnamečiais“. Lektorė
N.Grigutytė (lietuvių ir lenkų k.).
2020 m. vasaris „Šv.Rašto dėstymo metodai
tikybos pamokos“. Lektorius kun. H.J.Pereda  
Bullrich CPCR (Ispanija) (lietuvių ir lenkų k.).
2020 m. birželis „Efektyvi prezentacija“.
Lektorius V.Chmielevski (lietuvių ir lenkų k.).
 
Pasidalinimo patirtimi seminarai

 
Spalio, lapkričio, kovo, balandžio mėn.: 
„Tobulėkime kartu“ - gerosios patirties
pasidalinimo seminarų ciklas, skirtas 
mokytojams dėstantiems tikybą lenkų, rusų,
gudų k. 
Spalio, lapkričio, vasario, balandžio mėn:
„Mažųjų religinis ugdymas“ - gerosios
patirties pasidalinimo seminarų ciklas,
skirtas mokytojams, dirbantiems su 
pradinių klasių mokiniais (lietuvių k.). 
Rugsėjo, vasario, kovo, gegužės mėn.:
„Nori sudominti - dirbk išradingiau“ -
gerosios patirties pasidalinimo seminarų
ciklas, skirtas jauniems specialistams ir
mokytojams, dirbantiems 5-12 klasėse
(lietuvių k.).
 
 

 

Make sure to feature your bestsellers or signature

products or pieces. Keep it simple and to the point

by listing the name, price and brief description.

Make sure to feature your bestsellers or signature

products or pieces. Keep it simple and to the point

by listing the name, price and brief description.

SACRAMENTS

OUTREACH

Konkursai
2019 m. rugsėjo mėn. bendradarbiaujant su
Torune (Lenkija) tarptautinio konkurso
„Bažnyčia jaunojo žmogaus akimis“ II dalis
(lietuvių ir lenkų k.). 
 
2019 m. spalio - gruodžio mėn.
bendradarbiaujant su Riešės gimnazija
prakartėlių konkursas 1-12 kl. mokiniams 
„Pats gaminu prakartėlę“ .
 
2020 m. sausio mėn. Viktorina 4 kl. mokiniams
„Esu katalikas“ (lietuvių ir lenkų k.). 
 
2020 m. sausio - kovo mėn. bendradarbiaujant
su Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
viktorina 6 kl. mokiniams „Biblija kalbina mane“ 
(lietuvių k.).
 
2020 m. vasario - kovo mėn.  bendradarbiaujant
su Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio
gimnazija integruotas katalikų  tikybos - istorijos
konkursas 9-12 kl. mokiniams „Tikėjimo keliais“
(lenkų k.).  
 
 2020 m. balandžio - gegužės mėn.
bendradarbiaujant su Vilniaus rajono
savivaldybe religinės poezijos konkursas 1-12 kl.
mokiniams (lenkų ir lietuvių k.). 
 
2020 m. kovo - gegužės mėn. bendradarbiaujant
su Vilniaus Maironio progimnazija  šalies 1-5
klasių mokinių krikščioniškos muzikos festivalis
- konkursas „Meilės giesmės“ (lietuvių k.)
 
 

 

Rekolekcijos 
 2019 m. rugpjūčio 20 -21 d. rekolekcijos 
tikybos mokytojams ir katechetams Trinapolyje. 
Rekolekcijas ves br. Mateuš Stachovski OFM
(lietuvių ir lenkų k.). 
 
2020 m. sausio 31 - vasario 1 d. Gavėnios
rekolekcijos katechetams ir tikybos mokytojams
Trinapolyje (lietuvių k.).
 
2020 m. birželio 25-26 d. rekolekcijos tikybos
mokytojams ir katechetams Senųjų Trakų
Viešpaties Apsireiškimo vienuolyne (lietuvių k.). 
 
2020 m. rugpjūčio 20-21 d. rekolekcijos 
tikybos mokytojams ir katechetams. 
Rekolekcijas ves br. Mateuš Stachovski OFM
(lietuvių ir lenkų k.)

Katechezė    
Tęstinis rengimo Sutvirtinimo sakramentui
katechetų ir kunigų pilotinis projektas:

-pilotinės grupės organizatorių
susitikimai (nuolat);

 -katechetų, ruošiančių jaunimą Sutvirtinimo
sakramentui, pilotinės grupės susitikimai
(rugsėjo ir vasario mėn.);
 
Katechezės tobulinimo programa 
2020 m.Vasaros sesija „Ateik... Pasilik... Sek...“
Trinapolyje (rugpjūčio mėn.)
 
Katechetų pasidalinimas patirtimi:
Katechetų, pradedančių ruošti vaikus Pirmajai
Komunijai, susitikimai (rugsėjo ir vasario mėn.)
 

Katechetų, ruošiančių jaunimą Sutvirtinimo
sakramentui, susitikimai (rugsėjo ir vasario
mėn.)
 
2020 m. balandžio 18 d.
Vilniaus arkivyskupijos Sutvirtinamųjų
susitikimas su arkivyskupu.


