
 
 
Katalikų evangelizacijos centras šių metų pradžioje tapo Naujosios evangelizacijos tarnyba. 
 
Tad jau dabar Naujosios evangelizacijos tarnyba kviečia į mokymus „Kataliko Balsas 2013” 
Informacija ir registracija internetiniame puslapyje www.katalikobalsas.lt 
 
Kas yra „Kataliko balsas“?  
„Kataliko balsas“ yra pasauliečių iniciatyva, prasidėjusi Anglijoje 2010 metais, ruošiantis popiežiaus Benedikto 
XVI vizitui. Šiandien ši iniciatyva gyvuoja jau devyniose pasaulio šalyse: Airijoje, Čilėje, Meksikoje, Lenkijoje, 
Ispanijoje, JAV, Argentinoje, Kolumbijoje, Kosta Rikoje. 
 
„Kataliko balso“ tikslas – atvirai, pozityviai ir aiškiai komunikuoti katalikų poziciją Bažnyčiai bei visuomenei 
aktualiais klausimais. „Kataliko balsas“ buria komandą, kurią sudaro įvairių sričių specialistai, išmanantys Katalikų 
Bažnyčios mokymą. Ši komanda analizuoja Katalikų Bažnyčios dokumentus, popiežiaus bei vyskupų pasisakymus, 
Bažnyčiai užduodamus klausimus, bei ieško būdų kaip tinkamai ir suprantamai pristatyti Bažnyčios poziciją 
šiuolaikinėje visuomenėje. 
 
 „Kataliko balsas“ veikia laikantis Katalikų Bažnyčios mokymo ir bendradarbiaujant su Katalikų Bažnyčios 
vyskupais Lietuvoje, tačiau tai nėra oficiali Bažnyčios institucija. 
 
Kas yra mokymai „Kataliko balsas 2013“?  
„Kataliko balsas” siūlo trijų dalių programą, kurios metodika sukurta iniciatyvos pradininkų Anglijoje. Šios 
programos tikslas – mokytis aiškiai ir pozityviai pristatyti katalikų požiūrį viešose diskusijose, radijo ar televizijos 
laidose. Šių mokymų dalyviai bus kviečiami tapti „Kataliko balso” komandos nariais. 
 
Kas sudaro mokymų „Kataliko balsas 2013“ programą? 
Mokymų metu bus analizuojama Bažnyčios pozicija tokiais klausimais kaip Bažnyčios ir valstybės santykis, 
lygybė ir religijos laisvė, lytiškumo etika ir šeima, moters vaidmuo Bažnyčioje, gyvybės saugojimas nuo pradėjimo 
iki natūralios mirties ir kt. Taip pat kalbėsime apie įvairius komunikacijos būdus, o praktinių užsiėmimų metu 
mokysimės juos pritaikyti. 
 
Kas organizauoja ir vykdo mokymus „Kataliko balsas 2013“ Lietuvoje? 
Šiuos mokymus organizuoja ir juos vykdo Naujosios evangelizacijos tarnyba, kartu su grupe ekspertų. Komandą 
apmoko bei parengia „Kataliko balsas” iniciatyvos pradininkai Anglijoje. 
 
Kas gali dalyvauti mokymuose „Kataliko balsas 2013“? 
Mokymuose „Kataliko balsas 2013“ gali dalyvauti 20 - 45 metų amžiaus katalikai. 
Laukiame aktyvių ir savo gyvenimu tikėjimą liudijančių žmonių, kurie galėtų ir norėtų pasitarnauti Bažnyčiai ir 
visuomenei aiškinant ir pristatant Bažnyčios poziciją įvairiais klausimais viešojoje erdvėje.  
 
Kiek trunka mokymai „Kataliko balsas 2013“? 
Mokymus sudaro 3 dalys, kurios truks tris savaitgalius: 
 Balandžio 5-7 d. Kaune 
  Balandžio 26-28 d. Kaune arba Vilniuje (bus patikslinta) 
 Gegužės 17-19 d. Vilniuje 
 
Ar būtina dalyvauti visuose mokymų savaitgaliuose? 
Taip. Į programą kviečiami registruotis tik tie, kurie galės dalyvauti visuose mokymų savaitgaliuose. 
 
Kaip užsiregistruoti į mokymus „Kataliko balsas 2013“? 
Registracija vyksta dviem etapais: 
1. Anketa: užpildykite anketą internetiniame puslapyje www.katalikobalsas.lt arba užsisakykite anketą el. 

paštu: net@evangelizacija.lt. Anketos priimamos iki kovo 1 dienos. 
2. Pokalbis: praėjus pirmąjį atrankos etapą, Jūs būsite pakviestas į pokalbį su mokymus organizuojančia 

komanda. Pokalbiai vyks pirmąją kovo savaitę. 
 
Kiek kainuoja dalyvavimas mokymuose „Kataliko balsas 2013“? 
Už gyvenimą ir maitinimą savaitgalių metu prašysime, kad programos dalyviai susimokėtų patys. 
Priklausomai nuo vietos, tai kainuos iki 200 lt. už savaitgalį. 
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