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GyVenti iš DieVo GailestinGumo
švenčiame atsinaujinimo dienų 20-metį 

„iš trejybės širdies, iš giliausio dieviškojo slėpinio vidaus, nepaliaujamai  
trykšta bei teka didžiulė gailestingumo upė. ši versmė neišseks,  
kad ir kiek žmonės prie jos prisiartintų. Kai tik kas nors pajunta poreikį,  
gali ateiti, nes Dievo gailestingumas begalinis. leiskime Dievui mus nustebinti –  
Jis trokšta pasidalyti su mumis savo gyvenimu. Bažnyčia pašaukta kasdieniame 
gyvenime gyventi gailestingumu, tėvo visada rodomu mums, ir skelbti Dievo 
Gailestingumą – perteikti gailestingumą savo kalba bei veiksmais taip, kad jis 
įsiskverbtų į žmonių širdis ir paskatintų juos pasukti keliu, vedančiu pas tėvą.“ 
(Popiežius Pranciškus. Dievo vardas – Gailestingumas)

PROGRAMA

10.00 Šlovinimas ir malda

10.45 Konferencija  „Dievo Gailestingumas nešant kryžių“ 
Arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius

11.30 Retro – žvilgsnis atgal – per 20 metų

12.00 Konferencija „Kely į Tėvo namus“ (pasidalijimai, liudijimai) 
Dr. Benas Ulevičius (VDU KTF dekanas ir Gyvieji akmenys) 

12.45 Malda

13.00 Šventinės vaišės (suneštinės ir ne tik)

15.00 Darbo grupės:
1. „Džiaugtis meile šeimoje iššūkių akivaizdoje (pagal popiežiaus Pranciškaus posinodinį 

apaštalinį paraginimą „amoris laetitia“). Dr. Valdas Mackela (VDU KTF)
2. „Kelionė ir sustojimai“. Joseph Bastin (Belgija) 
3. „Dievo gailestingumas tavo gyvenime: ar galima padėti žmogui patiriančiam skyrybas?“ 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro išsiskyrusių sielovados grupė
4. „taize, gailestingumas ir jaunimas“ (grupė jaunimui)  

Brolis Jean-Marie (Taize bendruomenė, Prancūzija)
5. „leiskite mažutėliams ateiti pas mane“ (grupė vaikams)  

Gyvųjų akmenų vaikų tarnavimo savanoriai
6. užtarimo malda. Gyvieji akmenys ir Gailestingumo versmė 

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Antanas Šalaševičius (Gyvieji akmenys)

16.30 Eucharistijos šventimas. Arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Kęstutis Kėvalas

Kviečia Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“

Švč. Sakramento adoracija vyksta viso renginio metu 9.00–16.30 val. VDU Mažojoje salėje (gretimo pastato II a.)
Užsiėmimų grupė vaikams vyksta 10.00–13.00 val. ir 15.00–16.30 val. 101 ir 105 aud. (gretimo pastato 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, 2017 m. sausio  29 d. ir balandžio 23 d.   


