
 

 
 

EUCHARISTINIO JĖZAUS SESERYS  
KVIEČIA JUS Į 2015-16 M.  

GURONIŲ REKOLEKCIJŲ NAMŲ PROGRAMAS 
 

DVASINĖS ATGAIVOS SAVAITGALIAI 

2015 m. lapkričio 6–8 d. dvasinės atgaivos savaitgalis "Aš Jums palieku ramybę, duodu Jums 
savo ramybę" Jn 14, 27 
 
Baigiasi didieji rudens virsmai, ir gamta, išdalijusi savo lobius, iš naujo pratinasi prie ramybės. Įvairūs 
išgyvenimai, kančia, netektis, vienaip ar kitaip paliečia mus visus, tačiau kiekvienas galime pasirinkti: 
stovėti prie kryžiaus arba prie Jėzaus kryžiaus. Kartais mes giliai paslepiam sunkias gyvenimo patirtis, 
tačiau palaipsniui prie jų prisiliečiant ir leidžiant įvykti perkeitimo virsmui, mes suvokiame, kad tai 
mus praturtina, sustiprina ir neša tikrą ramybę. Šio savaitgalio metu per fotografijos meną, 
pasidalinimus, maldą, Šventą Raštą bandysime prisiliesti prie savo "įšaldyto turto" ar "paslėpto lobio" 
ir Dievo meilės dėka leisime jam tapti tikruoju lobiu. Fotografijos pagalba mintis ir pergyvenimus 
bandysime perteikti vaizdiniais. Jokios techninės fotografijos žinios nėra reikalingos. Savaitgalį ves 
foto menininkė Irutė Jaruševičiūtė ir talkins s. Judita Stankūnaitė SJE. 
 
2016 m. balandžio 8–10 d. dvasinės atgaivos savaitgalis „Apie keistas Švento Rašto vietas“ 
 
Ar tikrai turiu atsukti kitą skruostą, kai mane užgauna?! Ir kodėl turiu atiduoti savo paskutinius 
marškinius tam, kuris ir taip skolos negrąžina? Ar Jėzus mane moko būti visų stumdomu nevykėliu? 
Kaip tai suprasti? Savaitgalį ves s. Jolita Dudaitė SJE. 
 
2016 m. balandžio 15–17 d. dvasinės atgaivos savaitgalis „Ar aš galiu pasitikėti Dievu?“   
 
Skausmo patirtis dažnai mus nutolina nuo tikrovės ir neleidžia pasitikėti nei savimi, nei Kitu. Jei kada 
nors akis į akį susidūrei su tirštėjančia skausmo ir praradimo tamsa, sielvartu, kurį sukėlė mylimo 
žmogaus, santykių, sveikatos netektis, esi laukiamas/-a šioje programoje. „Niekas taip nestumia į 
vienišumą, kaip mūsų paslaptys“ (Polas Turnjė). Šio savaitgalio metu mokysimės atskleisti savo 
paslaptis, giliau žvelgti į netekties ir sielvarto naštą ir, Jo malonės vedami, per  tylą, maldą, pokalbius, 
mokymus ir refleksiją, eisime nuo praradimo sielvarto link atradimo džiaugsmo. Programą ves s. 
Judita Stankūnaitė SJE. 
 
2016 m. gegužės 6–8 d. dvasinės atgaivos savaitgalis „3H” 
 
3H arba Happy Healthy Holy (Laimingas, sveikas, šventas). Harmonija reikalinga visur, ypač 
dvasiniame kelyje. Tikrasis šventumas neatsiejamas nuo viso to, kasžmogiška ir svarbu – laimės ir 
sveikatos. Savaitgalio metu ilsėsimės, džiaugsimės gyvenimu, šlovinsim Dievą dėkodami už visa, ką 
Jis nuostabiai sukūrė ir kuo apdovanoja mus kasdienybėje. Daug ramybės laiko, mažai „programos“. 
Savaitgalį ves s. Jolita Dudaitė SJE.  
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TYLOS REKOLEKCIJOS 
 
2015 m. gruodžio 11–13 d. advento rekolekcijos „Tavasis „taip“ keičia pasaulį“ 
 
Šį advento savaitgalį žvelgsime, kaip Dievas mums kalba per istoriją ir dabartyje, kviesdamas kartu 
darbuotis dėl ateities. Dievas užkalbina Mariją, ir jos  Fiat/Tebūnie padeda Dievui atpirkti pasaulį. 
Kur Dievas kviečia mane ištarti Jam taip, kad Jėzaus karalystė vis labiau plėstųsi manyje ir aplinkoje. 
Leisimės į vilties ir pasitikėjimo kelionę, apmąstydami Adventui skirtus Švento Rašto skaitinius ir 
ypač susitelksime ties Marijos, Juozapo, Jėzaus ir manuoju  taip.  Rekolekcijas ves s. Aistė Bačiūnaitė 
SJE  ir s. Judita Stankūnaitė SJE. 
 
2015 m. gruodžio 18–20 d. tylos rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu „Matyti širdimi“ 
 
Adventas – tai laukimo metas. Laukdami mokomės matyti širdimi, labiau suvokiame ir atpažįstame 
paslėptąjį Dievo artumą. Rekolekcijos skirtos visiems, norintiems sustoti, nurimti, matyti širdimi, kad 
per tylą ir maldą taptume pajėgūs suprasti ir gyventi Įsikūnijimo slėpiniu. Į tylą ir maldą ves melstis 
duodamos nuorodos, Adoracija ir Eucharistijos šventimas. Norintiesiems bus sudaryta galimybė 
asmeniniams dvasiniams pokalbiams su s. Aiste Balčiūnaite SJE ir s. Judita Stankūnaite SJE. 
 
2016 m. sausio 22–24 d. tylos rekolekcijų savaitgalis su dvasiniu palydėjimu „Eikite sau vieni į 
negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite“ Mk 6, 31 
 
Evangelijose Jėzus gan dažnai ragina savo mokinius sustoti, atsitraukti, pailsėti. Kas man teikia 
poilsį? Gal ilgiuosi tylos, asmeninės maldos ir gydančios vienatvės patirties? Jei taip, esi kviečiamas/-
a į šias tylos rekolekcijas, nes tyla ir malda tai mano asmeninis atsakas į Dievo buvimą mano  
gyvenime. Rekolekcijų metu palydės s. Aistė Balčiūnaitė SJE ir s. Judita Stankūnaitė SJE. 
 
2016 m. vasario 5–7 d. rekolekcijos intravertams „Dievas mane sukūrė visiškai teisingai“ 
 
Rekolekcijų metu Jus ne itin džiugina kvietimas garsiai dalintis savo dvasine patirtimi?.. Nežavi ir 
perkrautos savaitgalio programos, ilgi pasisėdėjimai su kitais? Jūs ilgitės tylos ir paprastai norite 
ramiai pabūti dviese su Dievu. Jei taip yra, tada šios rekolekcijos kaip tik Jums. Žvelgsime į save, 
Dievą, ir į tai, kaip mums, intravertams, būti su kitais tikrai patinka. Atvirauti nereikės. Rekolekcijas 
ves s. Jolita Dudaitė SJE. 

2016 m. vasario 12–14 d.  kino rekolekcijos "Mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas“(Lk 
11, 4) 

Jėzus, palikdamas mums Tėve mūsų maldą, teigia, kad atleisti kitam žmogui yra įmanoma. O 
kasdieniniame gyvenime kyla klausimas, kaip tai padaryti?! Rekolekcijų metu su kino pagalba 
individualiai ir grupėje tyrinėsime, kaip galima atleisti ir kokie turėtų būti atleidimo žingsniai. 
Rekolekcijas ves kino kritikas Ramūnas Aušrotas.  

2016 m. vasario 19–21 d. gavėnios rekolekcijos „Nuo Palaiminimų iki Kalvarijos kalno“ 
 
Kiekvienas kalnas veda per tamsos ir šviesos patirtis. Palaiminimai lyg šviesa, kviečianti veikti kitaip. 
Tai šviesa, ateinanti iš Jėzaus ir rodanti į Tėvą. Kalvarijos kalne Jėzus visiškai išgyvena palaiminimų 
šviesą, kuri leidžia Jam pasitikti Kalvarijos kalno tamsą. Šiame rekolekcijų savaitgalyje kviesime 
nusikratyti apsipratimo su Gavėnios tematika dulkes ir iš naujo apmąstyti Jėzaus kančią ir mokinystės 
kainą. Rekolekcijas ves. s. Aistė Balčiūnaitė SJE ir s. Judita Stankūnaitė SJE. 
 
2016 m.  kovo 11–13 d. rekolekcijos jaunimui "Parodyk man, Viešpatie, kelią, kuris į gyvenimą 
veda" 
 
Laukiame 18–35 metų jaunimo, norinčio asmeniškai ir drauge svarstyti, kokius ženklus ir įrankius 
Dievas duoda, kad atrastume mums skirtą kelią. Kas yra tas GPS, kuris padeda daugybėje kryžkelių ir 



galimybių pasirinkti kryptį, vedančią labiau link Dievo, link Kito, link pilnatvės. Šis savaitgalis – tai 
galimybė pažinti savo pašaukimą, įsižiūrėti į meilingą Jėzaus žvilgsnį, įsiklausyti į Jo kvietimą ir 
ryžtis eiti ten, kur trokštu, galiu ir reikia. Rekolekcijas ves s. Aistė Balčiūnaitė SJE ir s. Marija Gude 
SJE. 
 
 2016 m. kovo 18–20 d.  gavėnios rekolekcijos šeimoms „Nuo supratimo iki visiško atsidavimo“ 
 
Evangelijose Jėzus nuolat kviečia prabusti, budėti, atsiversti, būti dėmesingiems gilesnei tikrovei. 
Autentiškas gyvenimas reiškia nuolatinį atsivertimą. Atsivertimas reikalauja pakilti nuo supratimo iki 
įsitikinimo, nuo įsitikinimo prie pasirinkimo, nuo pasirinkimo prie veiksmo, nuo veiksmo prie visiško 
atsidavimo, net iki save aukojančios meilės. Kur aš esu kviečiamas per šią gavėnią?  
Laukiame jūsų su vaikais, kurie savo būdu galės dalyvauti jiems pritaikytoje rekolekcijų programoje. 
Numatomi 3–6, 7–11 ir 12–15 metų vaikų pogrupiai. Mažesnių vaikų priežiūra padėsime pasirūpinti 
pagal galimybes. Rekolekcijas ves kun. Vaidotas Labašauskas ir seserys eucharistietės. 

SEMINARAI 
2016 m. sausio 8–10 d.  „Ydos – dvasines ligos: atpažinti, pripažinti, išsilaisvinti” 
 
Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Nuodėmė iškreipia žmogaus veidą, ir jis 
pradeda slėptis nuo saves, kitų ir Dievo. Dievas nenurimsta, jis eina ieškoti Adomo, manęs ir tavęs, 
kiekvieną iš mūsų klausdamas: „Adamai, kur tu esi?“ Ar žinau, kur aš esu? Kas yra mano širdyje? 
Kas trukdo būti laisvam, rinktis ir daryti gera?  
Dykumos tėvas Evagrijus Pontietis sudarė „aštuonių blogų minčių sąrašą“, kurios nuo seniausių laikų 
buvo vadinamos „didžiosiomis ydomis“, „dvasios ligomis“ arba tiesiog „aistromis.” Seminare bus 
kalbama apie liūdesį, apsirijimą, gašlumą, godumą, pyktį, apatiją, pasipūtimą ir puikybę. Turėsime 
laiko asmeninei maldai, apmąstymams ir darbui grupelėse. Seminarą ves s. Marija Gude SJE (Latvija) 

SAVAITĖS REKOLEKCIJOS SU ASMENINIU PALYDĖJIMU  

Gegužės 17–22 d. rekolekcijas su sakraliniu šokiu ves s. Diana Cermane O.P.. 
 
Birželio 26–liepos 3 d. rekolekcijas ves jėzuitas t. Algis Gudaitis S. J..  
 
Liepos 23–30 d. rekolekcijas ves jėzuitas t. Damjan Ristic S. J. iš Slovėnijos. 
 
Rugpjūčio 16–23 d. rekolekcijas ves jėzuitas t. Mykhailo Stanchyshyn S. J. iš Ukrainos/Kanados. 
 
Šiose rekolekcijose remsimės Šv. Ignaco palikimu, kuris pabrėžia, jog pasilikdami Dievo 
meilėje augame Kristaus pažinimu ir vidine laisve atsiliepti Jo troškimams. Rekolekcijų 
metu bus galimybė kasdien  susitikti asmeniniam dvasiniam pokalbiui su dvasiniu (-e) 
palydėtoju (-a). Asmeninė malda, rytinės konferencijos, kasdienis Eucharistijos šventimas, 
pokalbiai su dvasiniu palydėtoju, tyla padės įsiklausyti, kur Dievas kalbina ir kviečia šiame 
gyvenimo etape. Rekolekcijose palydės tėvai jėzuitai, seserys eucharistietės ir tam 
pasiruošę pasauliečiai. 

PRAKTINĖ INFORMACIJA 

Apgyvendinimas ir maitinimas suteikiamas vietoje, gyvenama vienviečiuose ir dviviečiuose 
kambariuose. Kviečiame finansiškai prisidėti paliekant auką pagal galimybes.  
Rekolekcijų metu kviečiame laikytis tylos visą laiką. Dvasinės atgaivos savaitgaliuose tylos 
laikysimės paskirtu metu. 
Smulkesnę informaciją ir internetinę registraciją rasite apsilankę mūsų svetainėje www.sje.lt  
Informacijos ir registracijos klausimais taip pat galite kreiptis į s. Mildą tel. 8-600 56206 arba 
el. paštu rekolekcijos@sje.lT 
 

http://www.sje.lt/�

