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Prisikelkime meilei!
„Evangelija nedviprasmiðkais þodþiais kalba apie Dievo Sûnaus
ypatingà buvimà neturtëliuose,  ir tai Baþnyèià verèia pirmenybæ teikti bûtent jiems.
Tokiu pasirinkimu liudijama Dievo meilë, jo apvaizda, jo gailestingumas.“
(Novo millennio ineunte, 49)

PROGRAMA

10.00  Pradþia. Renkamës ir sveikinamës

10.15  Ðlovinimas ir malda. Ávadas

10.30  Konferencija ,,Dievas tapo silpnu...“ Jean Vanier

11.30  Malda-vaizdelis „Palaiminti turintys vargdienio dvasià“. Tikëjimo ir Ðviesos bendruomenës

11.45  Konferencija ,,... kad iðgydytø ðirdis“. Jean Vanier

12.30  Vaidinimas „Trys medþiai“. Tikëjimo ir Ðviesos bendruomenës

13.00  Informacija

13.20  Pietø pertrauka

15.00  Liudijimai, kaip silpnieji perkeièia ðirdis:

1. „Dievas pasirinko, kas pasauliui atrodo kvaila“ (1 Kor 1, 27).
Bendruomenës „Tikëjimas ir Ðviesa“, „Betzata“.

2.  „Ðis mano sûnus buvo miræs ir vël atgijo, buvo praþuvæs ir atsirado“ (Lk 15, 24).
Pilnø namø ir Pakutuvënø bendruomeniø atstovai.

3. „Kur buvo pilna nuodëmës, ten dar apstesnë tapo malonë“ (Rom 5, 20).
Caritas inicijuoti projektai: „Pagalba prekybos moterimis ir prostitucijos aukoms“,
vad. K. Miðinienë; „Kaliniø globa ir reintegracija“, vad. V. Ilevièius.

4. „Buvau ligonis – mane aplankëte“ (plg. Mt 25, 36).
Caritas inicijuoti projektai: „Slauga ir sielovada namuose“, vad. J. Matikovievë;
„Slaugos ligoninë“, dir. R. Kabaðinskienë; „Kartø namai“, dir. I. V. Klimantavièienë.

5. „Kas priima toká vaikelá dël manæs, tas mane priima“ (Mt 18, 5).
„Salezieèiø vaikai“, ses. I. Dovydaitytë FMA ir salezieèiø bendradarbiai;
„Ðv. Jono vaikai“, ðv. Jono broliai ir bendradarbiai.

6. Uþtarimo malda. „Gyvieji akmenys“

16.10  Ávadas á Eucharistijos liturgijà. Br. Ramûnas Mizgiris OFM

16.30  Eucharistijos ðventimas

Kvieèia Katalikø bendruomenë „Gyvieji akmenys“,
„Tikëjimo ir Ðviesos“ bendruomenës, kitos bendruomenës ir maldos grupës,

Kauno kunigø seminarijos klierikai

Vilniaus g. 3, 44281 Kaunas, tel./faks. (37) 32 25 80, el. paðtas: akmenys@lcn.lt
Kitos Atsinaujinimo dienos Kaune planuojamos 2008 m. sausio 27 d. ir balandþio 13 d. Visø laukiame!



„Mûsø susiskaldþiusiame, pasidalijusiame, kartais be galo þiauriame pasaulyje protiðkai
neágalûs þmonës moko mus pasitikëjimo, paprastumo, meilës, vienybës.“

Taip kalba þmogus, kuris gimë Kanados gubernatoriaus ðeimoje, jaunystëje tarnavo karo
laivyne, po to baigë filosofijos studijas ir dëstë universitete, o vienà dienà pasirinko gyventi su
dviem neágaliais þmonëmis... Jis nusprendë tiesiog dalytis gyvenimu su jais. Savo namus jie
pavadino „Arka“. Dabar tai visame pasaulyje þinoma bendruomenë.

Jean Vanier taip pat yra „Tikëjimo ir Ðviesos“ bendruomeniø (vienijanèiø protiðkai neágalius
asmenis, jø artimuosius bei draugus) ákûrëjas.

Jis ir daugybës knygø autorius, kuriose dalijasi savo patirtimi, kà reiðkia gyventi kartu su
kitokiais þmonëmis, kaip kurti bendrystës ryðius su jais ir kaip kartais jie netikëtai keièia mûsø
ðirdis...

Jean Vanier nori pasidalyti ðia patirtimi su visais, bandanèiais priimti, suprasti ir padëti
kitokiems, daþnai dideliame varge gyvenantiems þmonëms (neágaliesiems, prostitutëms,
gatvës vaikams, seneliams, kaliniams ir kt.) Juk þinia, kad jiems nelengva...

O mums ar jie reikalingi?..

Jean Vanier (Þanas Vanjë)

Gimë 1928 m. Jo tëvas buvo Kanados diplomatas, vëliau generalgubernatorius.

1950 m. palieka Kanados karaliðkàjá kariná jûrø laivynà ir pradeda studijuoti filosofijà.
Apsigynæs filosofijos daktaro laipsná, dësto Toronto universitete.

1964 m. Jean Vanier ákûrë „Arkos“ bendruomenæ, priëmæs du suaugusius protinës
negalios þmones gyventi kartu vienuose namuose Trosly-Breuil miestelyje
Prancûzijoje. Dabar jau gyvuoja 115 „Arkos“ bendruomeniø trisdeðimtyje pasaulio
ðaliø, penkiuose þemynuose.

1971 m. jis kartu su Marie-Helene Mathieu ákûrë „Tikëjimo ir Ðviesos“ judëjimà.

1988 m. buvo vienas ið 60 pasaulieèiø, popieþiaus Jono Pauliaus II pakviestø
dalyvauti Romoje vykusiame Sinode apie pasaulieèius.

1997 m. Jonas Paulius II jam áteikë Pauliaus VI apdovanojimà. Jean Vanier taip pat
apdovanotas Prancûzijos Garbës legiono ordinu.

Lietuvoje lankosi penktà kartà.

Jean Vanier knygos lietuviø kalba:

1. „Á Jëzaus slëpiná, skaitant Evangelijà pagal Jonà“. Katalikø pasaulio leidiniai, Vilnius, 2007
2. „Kiekvienas þmogus – ðventa istorija“. Katalikø pasaulio leidiniai, Vilnius, 2006
3. „Þvilgsnis anapus depresijos“. Katalikø pasaulio leidiniai, Vilnius, 2005
4. „Bendruomenë: atleisti ir ðvæsti“. Vyturys, Vilnius,1998
5. „Að sutinku Jëzø“. Katalikø pasaulis, Vilnius,1997

Iðsamiau þr. 2007 m. rugsëjo „Artumoje“ ir internete ts.lcn.lt


