SENŲJŲ TRAKŲ VIENUOLYNO 2012 – 2013 METŲ PROGRAMA
ŠV. JONO APAŠTALINĖS SESERYS
„Kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse […] ir jūs galėtumėte
pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą.“ (Ef 3, 17. 19)

Įsikūręs istorinėje vietoje ant piliakalnio, menančioje Gedimino, Kestučio ir Birutės laikus, Vytauto
Didžiojo gimtinėje, Lietuvos krikščionybės lopšyje, Šv. Jono apaštalinių seserų Viešpaties Apreiškimo
vienuolynas – rekolekcijų namai kviečia Jus apsilankyti. Jūs galite dalyvauti šioje programoje siūlomuose
renginiuose arba atvykti su savo grupe susikaupimo dienoms, rekolekcijoms, seminarams, svečiuotis
individualiai, atvykti maldai, asmeniniams pokalbiams, rekolekcijoms ar poilsiui.
Dėl viešnagės bei platesnės informacijos kreiptis į ses. M. Emiliją tel. 8 675 36 382 arba
el. paštu sen.trakai.registracija@gmail.com

Visiems

Visiems

Visiems

Visiems

Advento rekolekcijos
tyloje
Lapkričio 23–25 d. d.
„Ar atėjęs Žmogaus Sūnus
beras žemėje tikėjimą?“

Kaligrafijos
savaitgalis
Sausio 25–27 d. d.
Ves Jokūbas Zovė

Gavėnios rekolekcijos
tyloje
Kovo 15–17 d. d.
„Eik, tavo tikėjimas
išgelbėjo tave.”
(Mk 10, 52)
Ves t. Jurgis CSJ +

Šv. Kalėdos ir Šv. Velykos
vienuolyne
Maloniai lauksime ieškančių
maldos, susikaupimo ir
seseriškos bendrystes šių
ypatingų iškilmių laikotarpiu,
kad kartu patirtume
giedrą šventės džiaugsmą.

(Lk 18, 8)

Ves Apaštališkasis
Nuncijus Luigi Bonazzi +

Visiems

Kino rekolekcijos iš ciklo „Šventųjų gyvenimai“
Lapkričio 9–11 d. d. I dalis
Kovo 1–3 d. d. II dalis
Ves Ramūnas Aušrotas, Krikščioniško kino klubo steigėjas

Šeimoms

Vyrams

Moterims

Šeimų diena
(kartu su Šv. Jono
broliais)
Sausio 13 d.
„Viešpatie, išmokyk mus
melstis.“ (Lk 11, 1)
Ves t. Antoine du désert
CSJ +

Savaitgalis vyrams
Vasario 8–10 d. d.
„Ar įmanoma blogį nugalėti
gerumu?“
Ves dr. Benas Ulevičius.

„Šeštadienis Dievui“
rekolekcijos tyloje
Kartą per mėnesį 10–16 val.
„Palaiminti, kurie tiki nematę“

(„Children of Hope“ vaikų
adoruotojų judėjimo
Amerikoje
iniciatorius.)

„Ateik, būk mano šviesa!“
(25–45 m.)
Kiek daug Bažnyčioje žmonių,
nesukūrusių šeimos, nejaučiančių
kunigystės ar vienuolystės
pašaukimo ir kenčiancių dėl to.
Kodėl taip yra? Kokie Dievo planai
jiems? Siūlome jiems kartu su
mumis ieškoti atsakymų ir bendrauti
Dievo akivaizdoje...
• sausio 18–20 d. d.
• birželio 7–9 d. d.
Ves ses. M. Emilija.

Jaunimui
Sutinkame Naujuosius
metus su Viešpačiu
(16–35 m.)
Gruodžio 31–sausio 1 d. d.

Jaunimui

(Jn 20, 29)

Datos : rugsėjo 22 d., spalio 20 d.,
lapkričio 17 d., sausio 12 d., vasario
23 d., kovo 23 d., balandžio 6 d.,
gegužės 11 d.
Prašytume užsirašyti iš anksto, vėliausiai
ketvirtadienį, el. paštu
sen.trakai.registracija@gmail.com,
arba tel. 8 528 36 327, arba žinutėmis
tel. 8 646 05 406.
Ves ses. M. Dovydė ir ses. Marta M.

Vaikams
Vaikų rekolekcijos (7–11 m.)
Gegužės 25–26 d. d.
„Šventoji Joana Arkietė“
(600 m. jubiejaus progai paminėti)
Ves ses. Marta M.

Ekskursijos
Iš anksto susitarus, vienuolyne gali apsilankyti ir susitikti su viena iš seserų įvairios ekskursijų grupės, norinčios
susipažinti su vienuoliniu gyvenimu. Maloniai prašome bent prieš savaitę iki atvykstant susitarti dėl apsilankymo
laiko.

