
10.00! "lovinimas, malda

10.45! I konferencija EVANGELIZACIJA "IANDIEN – PASIRINKIMAS AR I""!KIS?

11.45! Pertrauka

12.00! II konferencija „EVANGELIJA NEAT"JO PAS JUS VIEN TIK #OD#IAIS, 

! BET SU J"GA IR "VENT$JA DVASIA“ (1Tes 1,5)

13.00! Piet# pertrauka

15.00! "lovinimas, malda

15.15! III konferencija SEKMINI$ PATIRTIS "IANDIEN 

! Malda, pra%ant "ventosios Dvasios i%liejimo ir dovan#

16.45! Pasirengimas "v. Mi%ioms

17.00! Eucharistijos %ventimas "v. Pranci%kaus Ksavero (j%zuit#) ba&ny&ioje

! "v. Mi%ias aukos arkivyskupas Sigitas Tamkevi&ius SJ

Konferencijos sve&iai prelegentai:

PETER IR MICHELLE MORAN susituok% prie% 28 metus. Kaip 

jauna pora 'sitrauk% ' jaunimo tarnyst' Piet# Anglijos vyskupijos 

jaunimo centre. V%liau Michelle studijavo Londono universitete, 

kur 1981 m. 'gijo religini# studij#  ir sociologijos bakalauro 

laipsn'. Peter ilgus metus dirbo valstybin%je Britanijos 

telekomunikacijos tarnyboje. Peter ir Michelle yra vieni i% 

evangelizacin%s katalik# bendruomen%s „Sion“ steig%j#. Nuo 

1985 m. jie abu darbuojasi Ba&ny&ioje. 

Michelle tarnauja Ba&ny&ioje tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu 

lygmeniu. Ji yra dviej# knyg# apie evangelizacij( autor%, taip pat da&nai ra%o straipsnius religiniams 

&urnalams ir laikra%&iams. 1998 m. Michelle 'gijo pastoracin%s teologijos magistro laipsn' Kembrid&o 

Teologijos fakultete. Jos magistrinio darbo tema – „Vadovavimas ir tarnyst% katalik# parapijose“. 2006 m. 

Michelle buvo i%rinkta ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services – pa&od&iui 

„Tarptautin%s katalik# charizminio atsinaujinimo tarnybos“) prezidente. 2007 m. popie&ius Benediktas 

XVI j( 'trauk% ' Popie&i%k(j( pasaulie&i# reikal# taryb(.

Peter Oksfordo koled&e 'gijo mokslin' teologijos laipsn' ir jau daugel' met# dirba „Sion“ bendruomen%je 

sielovados srityje. Taip pat aktyviai tarnauja 'vairiose Jungtini# Karalys&i# parapijose evangelizacijos bei 

sielovados srityse. Peter yra muzikantas ir %lovinimo vadovas.

PRA"YMAS GRUPI$ ATSTOVAMS:

Labai pra%ome iki kovo 13 d. prane%ti preliminar# dalyvi# skai&i# tel. 8 699 64627 (darbo dienomis), arba 

el. p. info@sekmines.lt

Organizatori# vardu

Dal% Ulevi&ien% 

ATSINAUJINIMO !VENTOJOJE DVASIOJE KONFERENCIJA 

Evangelija t"kstantmetei Lietuvai 
„su j#ga ir !vent$ ja Dvasia“ %plg. 1Tes 1,5&

 2009 m. kovo 21 d., !e!tadien" 
Kauno arkivyskupijos konferencij# sal$je, Papilio g. 5 

Kvie%iame Atsinaujinimo maldos grupes, bendruomenes  ir visus, 
trok!tan%ius atnaujinti Evangelijos skelbimo "kar!t"
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