
Vasaros sesija: “Ateik… Pasilik… Sek…” 

rugpjūčio 24-25 d. 

Kaip būti Dievo žodžio liudytoju? 
Evangelizacija su šv. Raštu. 

Seminaras skirtas sielovadininkams, katechetams, tikybos mokytojams ir grupių 

animatoriams. 

Pandemija tampa naujo pasaulio slenksčiu - įvyksta epochos pokytis. Popandeminiame 

pasaulyje daugelis visuomenės sričių yra priverstos atsinaujinti. Šis atsinaujinimo poreikis 

neišvengiamai paliečia ir Bažnyčios, kuri yra pasaulyje, nors ir ne iš pasaulio, veikimo sritis. 

Todėl katechezei, įvairių visuomenės grupių sielovadai, Dievo Žodžio perdavimui šiame 

laikmetyje būtina rasti naujų prieigos taškų, informacijos perdavimo ir komunikacijos būdų. 

Lektoriai pasidalins patirtimi kaip atskleisti Šventąjį Raštą katechizuojamiesiems ir 

padaryti jį artimesnį žmonėms su kuriais dirbama.  

 Seminaras skirtas žinių ir įgūdžių, kuriuos katechetai, sielovadininkai gali naudoti savo 

darbe, perdavimui. 

Seminaro lektoriai:  

Kun. Waldemar Linke CP 

Jėzau Kristaus Kančios kongregacijos kunigas, biblistas. Habilituotas teologijos mokslų 

daktaras, dėsto Varšuvos teologijos universitete. Lenkijos biblijos draugijos narys. Metinio 

leidinio ,,Kryžiaus Žodis,, redaktorius, Jėzaus Kristaus Kančios kongregacijos vyresnysis ir 

mokslinių veikalų autorius. 

Leszek Dembski 

Tikybos, informatkos ir istorijos mokytojas. Dirbo visų kategorijų mokyklose. 1998-2006 

metais metodinis patarėjas sielovadinėje katechezėje, o 2007-2018 metais pagrindinės 

mokyklos direktorius. Auklėjamosios programos ,,Gyvenimas ir meilė,, insrtuktorius. Pirmos 

gimnazinės klasės mokiniams pratybų autorius. 

Seminaras vyks Trinapolyje (Verkių g. 70) lenkų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.  

 

Seminaro kaina: 20 eurų 

Viso seminaro kaina 45 eurai, dengia VAKC.  

Seminare galės dalyvauti Galimybių paso turėtojai.  



 

PROGRAMA: 

RUGPJŪČIO 24 d. 

 

8.00 – registracija 

8.45 – pradžia 

9.00 –10.30 – Užsiėmimas I: Kur dalyvaujame? Apie ką galime liudyti?   

10.30 – 11.00 – kavos pertrauka 

11.00 –12.30 – Užsiėmimas II:   „... jie rado Jį šventykloje“, kurios nėra - konferencija su 

instrukcijomis, kaip sukurti edukacinį žaidimą „Kelias į bažnyčią“.  

12.30 – 13.30 – pietūs 

13.30 – 15.00 – Užsiėmimas III: Darbas grupėse. Edukacinio žaidimo „Kelias į bažnyčią“ 

kūrimas.  

15.00 – 15.30 – kavos pertrauka  

15.30 –17.00 – Užsiėmimas IV: Darbas grupėse „Biblijos ratas“. 

I grupė: darbas su suaugusiaisiais (Iz 12) – kun. V. Linke CP 

II grupė: darbas su vaikais (Sk 13) – L. Dembski 

17.30 – šv. Mišios 

18.30 –vakarienė 

  



 

RUGPJŪČIO 25 d. 

 

8.30 – pusryčiai 

9.00 –10.30 – Užsiėmimas I: Evangelizatorius – Jėzaus Kristaus liudytojas. 

10.30 – 11.00 – kavos pertrauka 

11.00 – 12.30 – Užsiėmimas II: Darbas grupėse. Diagnostinis žaidimas „Liudininkų 

kaleidoskopas“.  

12.30 – 13.30 – pietūs 

13.30 – 14.00 –  Pasirengimas naujiems katechezes metams – V. Mikutytė, I. Geben 

14.00 – 15.30 – Užsiėmimas III: Tikėjimas ir protas katechezeje ir evangelizavime dirbant su 

Šventuoju Raštu. Nesigėdykime Senojo Testamento Dievo – Pr 12; 26, 1–11, bei NT 

nesuprantami Jėzaus veiksmai. 

15.30 – 16.00 – kavos pertrauka 

16.00 – 17.30 – Užsiėmimas IV: Klausimai ir atsakymai. Valandų liturgija – biblinė Dievo 

tautos malda. 

18.00 – Šv. Mišios  

19.00 – vakarienė 

 

 

 


