
Eucharistinio Jėzaus seserys kviečia į  
2014–15 m. Guronių rekolekcijų namų 

programas 
 

REKOLEKCIJŲ IR DVASINĖS ATGAIVOS SAVAITGALIAI  

 
2014 m. rugsėjo 12-14 d. dvasinės atgaivos savaitgalis 
„Dvasingumas judesyje” 
 
Į pasaulį gimstame judėdamos(-i). Per judesį pažįstame save ir 
kitus. Per judesį atsiveriame pasauliui ir pasaulis atsiveria mums. 
Judesys – mūsų gyvybė. Be jo neįmanomas savęs  gyvo(s) pojūtis, 
jis atnaujina mūsų santykius su  žmonėmis, daiktais, su Dievu. 
Judesyje atrandame gyvenimo džiaugsmą, tikrumą ir laisvę.  O juk 
ten, kur laisvė, arti Dievo Dvasia...Šiame savaitgalio seminare-

pratybose mokysimės judėti, melsimės ir dalinsimės patirtimi. Savaitgalio programą veda Gilija Žukauskienė - 
šokėja, aktorė, choreografė, šokio ir teatro pedagogė ir filosofė. Laukiame visų, norinčių geriau pažinti save, 
kitą ir Dievą per judesį! 
 
2014 m. lapkričio 14-16 d. dvasinės atgaivos savaitgalis su moterų mistikių kūryba „Jei leisi Meilei 
visiškai užkariauti save...“ 
 
Viduramžių mistikė Hadewijch (Flandrija, XIII a.) yra rašiusi: „Jei leisi Meilei visiškai užkariauti save, Tu 
visiškai užkariausi meilę.“ Moterys stovėjo po Jėzaus kryžiumi iki galo, jos – pirmosios Prisikėlimo 
liudininkės. Moterų tikėjimo ir vilties liudijimas aidi istorijoj nuo pirmųjų krikščionybės amžių. Šio savaitgalio 
metu žvelgsime į pirmųjų krikščionių, viduramžių ir vėlesnių amžių moterų mistikių liudijimą, tekstus, 
paveikslus, klausysimės muzikos, kviečiančios maldai, tylai ir dalinimuisi. Savaitgalį veda s.Ligita Ryliškytė 
SJE ir s.Judita Stankūnaitė SJE 
 
2014 m. gruodžio 12-14 d. Advento rekolekcijos “Tavyje mano viltis” 
 
Apreiškimas Marijai, duotas per angelą, atvėrė kelią Jos ir mūsų Adventui – viltingam laukimui, neatsiejamam 
nuo apsisprendimo pasitikėti ir tarti „Taip“ ateinančiajam. Angelo žodžiuose „Nebijok, Marija, tu radai malonę 
pas Dievą ... Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu” (Lk 1, 30; 
35) ir mums skamba Geroji naujiena. Viltis dovanota, Dievas žengia į žmogiško kūno šventyklą, kad joje 
sunaikintų mirties geluonį. Šiose rekolekcijose leisimės į vilties ir pasitikėjimo kelionę maldoje apmąstydami 
Advento laiko Švento Rašto skaitinius, taip pat maldos pratyboms naudodami molį ir kitas meninės raiškos 
priemones. Rekolekcijas veda s.Ligita Ryliškytė SJE ir s.Judita Stankūnaitė SJE. 
 
2015 m. sausio 9-11 d. dvasinės atgaivos savaitgalis „Pasakos ne tik pasakos“ 
 
Jėzus, norėdamas savo amžininkams perteikti ką nors itin svarbaus dažnai pasakodavo įvairias istorijas bei 
sakydavo palyginimus. Metaforos, palyginimo, alegorijos kalba gerai pažįstami įvairių amžių dvasiniams 
rašytojams. Tęsdamos šią tradiciją, savaitgalio metu kviesime į santykio su Dievu, kitais ir savimi gilesnį 
atradimą per pasakų vartus. Šio savaitgalio metu klausysimės pasakų, jas kursime, naudosime pasakų dramos 
elementus kaip pagalbą susisiekti su Dievo troškimu mums. Rekolekcijas veda s.Ligita Ryliškytė SJE ir s.Jolita 
Dudaitė SJE.  
 
2015 m.  sausio 23-25 d.  Dvasinės atgaivos savaitgalis „Ar aš galiu pasitikėti Dievu?“   
 
Skausmo patirtis labai 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 ar 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 surizikuosime atskleisti savo paslaptis, giliau pažvelgti 



į netekties ir sielvarto naštą ir, Jo malonės vedami, per tylą, maldą, pokalbius, mokymus ir refleksiją, eisime 
nuo praradimo sielvarto link atradimo džiaugsmo. Programą veda s. Judita Stankūnaitė SJE. 
 
2015 m. vasario 20-22 d. rekolekcijos jaunimui “Aš pašaukiau tave vardu, esi mano“  
 
Šiame savaitgalyje laukiame 18-30 metų jaunimo, norinčio rekolekcijomis pradėti Gavėnios kelionę. Jėzus 
kiekvieną kviečia atsiversti ir būti Jo – priimti Jį ir Jo dovanojamą Karalystę. Leistis į šią mokinystės ir 
sekimo kelionę – tai nuotykis, kuriam reikia drąsos ir pasitikėjimo. Tai atrasti ir atnaujinti savo pašaukimą, 
kuriame Dievas nori duoti apsčiai gyvenimo. Vienas dvasinis rašytojas yra pasakęs, kad mano pašaukimas 
yra ten, kur mano giliausias troškimas ir Dievo giliausias troškimas susitinka. Ten įvyksta malonės 
sprogimas, kurio energija išsilieja atliepu į skaudžiausias žmonijos bei visos kūrinijos dejones. 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 veda seserys eucharistietės ir tėvai jėzuitai. 
 
2015 m. vasario 27 d. – kovo 1 d. Gavėnios rekolekcijos „Šitas yra mano mylimasis Sūnus. Jo klausykite“ 
 
Ar kada susimąstėte, ką Jėzui ant Taboro kalno reiškė išgirsti Tėvo balsą, dar kartą patvirtinantį krikšto Jordane 
metu nuskambėjusią žinią: „Tu esi mano mylimasis Sūnus“? Taboro kalno patirtis Jėzų aplanko tuo metu, kai 
mokiniai vis dar naiviai tikisi, jog Jėzaus kalbos apie artėjančią mirtį nėra rimtos. Jėzus tuo tarpu visa širdimi 
klausydamas Tėvo balso ir jam paklusdamas ryžtingai renkasi mylėti iki galo. Ką man tai reiškia? Šiame 
rekolekcijų savaitgalyje kviesime nusikratyti apsipratimo su Gavėnios tematika dulkes ir iš naujo atrasti save 
kaip Tėvo mylimuosius, kurie kviečiami būti viena su Jėzumi Jo misijoje. Rekolekcijas veda s.Ligita Ryliškytė 
SJE ir s.Judita Stankūnaitė SJE. 
 
2015 m. kovo 6-8 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? Ilgitės tylos ir paprastai norite ramiai pabūti dviese su 
Dievu? Jei taip yra, tada šios rekolekcijos kaip tik Jums. Ramiai įsižiūrėsime į save, Dievą, ir į tai, kaip būti su 
kitais mums, intravertams, tikrai patinka. Atvirauti nereikės. Rekolekcijas veda s. Jolita Dudaitė SJE. 
 
2015 m. kovo 27–29 d. Gavėnios rekolekcijos šeimoms „Jis apiplėšė pats save“  
 
Verbų sekmadienio liturgija mus kviečia apmąstyti Jėzaus kančios ir mirties slėpinį bei atsiverti naujai Jo 
pergalėje prieš mirtį gimstančiai gyvybei. Šių rekolekcijų metu mokysimės, ką kasdienybėje reiškia „apiplėšti 
save“ Jėzaus pavyzdžiu – taip, kad ne kartėliui ir skausmui, bet meilei ir gyvenimui tektų paskutinis žodis. 
Savaitgalio metu sutuoktiniams suteiksime galimybę vėl iš naujo atrasti tylios maldos Jėzaus akivaizdoje 
palaimą ir mokytis vienas kito meilės kalbos. Kviečiame atvykti su vaikais, kurie savo būdu galės dalyvauti 
jiems pritaikytoje rekolekcijų programoje, kurioje numatoma 3-6, 7-11 ir 12-15 metų vaikų pogrupiai. 
Mažesnių vaikų priežiūra padėsime pasirūpinti pagal galimybes. Rekolekcijas veda seserys eucharistietės. 
 
2015 m. balandžio 10-12 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. 
 
2015 m. gegužės 8-10 d. dvasinės atgaivos savaitgalis su menu „Šlovinu tave, nes esu nuostabiai 
padarytas“ (Ps 139, 14) 
 
Įsikūnijimo slėpinys, sutaikinęs dangų ir žemę, mūsų žmogišką prigimtį užneša ligi dangaus – Jėzuje mūsų 
kūnas yra pašventinamas. Vis dėlto kartais nedrįstame melstis visu savimi, kūrybingai naudoti Dievo duotas 
meninės raiškos priemones. Savaitgalio metu Dievą šlovinsime ir Jo klausysimės per mokymus, maldą, 
meną, judesį ir sakralinio šokio elementus, leisdami Jam pilniau veikti ir keisti mūsų gyvenimus, gydyti mūsų 
žaizdas. Rekolekcijas ves s. Ligita Ryliškytė SJE ir s. Judita Stankūnaitė SJE. 
 

 



 

 

SEMINARAI 

 
2014 m. spalio 10-12 d. seminaras „Palaiminti taikdariai: konfliktų prevencija ir sprendimas“  
 
Mūsų šiuolaikinio pasaulio konfliktai ir neramumai šaukte šaukiasi tikrų taikdarių. Dauguma norime savo 
gyvenimuose nešti taiką, tačiau ne visada žinome, kaip tai padaryti. Šio seminaro metu dėmesys bus 
sutelkiamas į patirtinį aktyvaus klausymosi ir bendravimo būdų, padedančių išvengti konfliktų ar juos 
konstruktyviai spręsti, mokymąsi bei nesmurtinio bendravimo principus ir praktiką. Seminaras skirtas įvairių 
pagalbą kitiems teikiančių profesijų žmonėms (sielovadininkams, gydytojams, slaugytojoms, socialiniams 
darbuotojams, mokytojams, krizinių centrų savanoriams...). Seminarą ves psichologė, psichoterapeutė, 
sielovadininkų supervizorė prof. Anke Bisschops (Olandija), bus verčiama iš anglų kalbos. 
 
2014 m. liepos 2-3 d. seminaras dvasiniams palydėtojams „Keliauti giliau“ 
 
Šio dviejų dienų seminaro tikslas – padėti jau patirties turintiems dvasiniams palydėtojams toliau augti savo 
tarnystėje. Jame dėmesys bus sutelkiamas į praktinių įgūdžių, padedančiu kitą palydėti giliau jo ar jos 
santykyje su Dievu, lavinimą. Seminarą ves airių kilmės amerikietis, patyręs rekolekcijų vadovas, rengiantis 
dvasinius vadovus įvairiose pasaulio šalyse, t. Joseph McHugh SJ. Bus verčiama iš anglų kalbos. 
 

SAVAITĖS REKOLEKCIJOS SU ASMENINIU PALYDĖJIMU 

 
2015 m. liepos 4-11 d. rekolekcijos su t. Joseph McHugh SJ  
 
Per rekolekcijas, kurias ves airių kilmės amerikietis, patyręs rekolekcijų vadovas, rengiantis dvasinius 
vadovus įvairiose pasaulio šalyse, t. Joseph McHugh SJ, į susitikimo su Dievu gelmę kviesime keliauti 
ignacinio dvasingumo keliu. Šiame kelyje vienas pagrindinių „kelio ženklų“ kviečia Dievą atrasti visame, 
kad galėtume labiau su Juo visame vienytis. Rekolekcijų metu į tylą ir maldą padės įeiti kasdienės 
konferencijos. Norintiems bus sudaryta galimybė turėti kasdienius asmeninius dvasinius pokalbius su 
rekolekcijų vedėju (anglų k.) arba seserimis eucharistietėmis. Konferencijos ir pamokslai bus verčiami į 
lietuvių kalbą.  
 
2015 m. rugpjūčio 10-16 d. rekolekcijos su t. Kenneth Hughes SJ  
 
Šiose rekolekcijose remsimės Šv. Ignaco palikimu, kuris pabrėžia, jog pasilikdami Dievo meilėje augame 
Kristaus pažinimu ir vidine laisve atsiliepti Jo troškimams. Rekolekcijoms vadovaus tėvas jėzuitas Ken 
Hughes (JAV). Rekolekcijų metu bus galimybė kasdien  susitikti asmeniniam dvasiniam pokalbiui su 
dvasiniu(-e) palydėtoju(-a). Asmeninė malda, kasdienis Eucharistijos šventimas, t. Ken‘o homilija (bus 
verčiama), pokalbiai su dvasiniu palydėtoju, tyla padės įsiklausyti, kur Dievas kalbina ir kviečia šiame 
gyvenimo etape, ir apsvarstyti tai maldoje. Rekolekcijose palydės t. Ken Hughes (mokančius anglų k.) ir 
seserys eucharistietės. 

 

Rekolekcijų su asmeniniu palydėjimu metu dėmesys sutelkiamas į asmens Dievo patirtį esamoje tikėjimo 
kelionės atkarpoje. Šių rekolekcijų metu reguliariai susitinkama su dvasiniu palydėtoju peržvelgti, kas 
vyksta, kai asmuo bando atsiverti Dievui ir tapti jautresnis Šventosios Dvasios veikimui savo gyvenime. 
Rekolektantas kviečiamas pastebėti, kaip patiria Dievą melsdamasis. Palydėtojas klausosi ir duoda 
pasiūlymus maldai kitai dienai. Nors tokių rekolekcijų metu visa diena gali būti suprantama kaip malda, 
dieną dažniausiai siūloma suskirstyti į tam tikrus maldos laikotarpius, dažniausiai keturis ar penkis. 
Palydėtojas neturi išankstinių tikslų ir lūkesčių rekolektanto maldai. Pasisekimas ar nesėkmė nėra 
rekolekcijų žodyno dalis, svarbiausia yra atvirumas Dievui. Dievas rašo gražias melodijas ir ant kreivų 
linijų! Tyla šių rekolekcijų metu yra nepaprastai svarbi. Dauguma rekolektantų, nors ir nerimauja dėl jos 
iš pradžių, vėliau labai džiaugiasi ir atranda, kaip rekolekcijų namų tyla padeda kurti ramią ir maldingą 
nuotaiką, dienos ritmą, kviečia ir padeda užmegzti ryšį su Dievu. 

 



Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti mūsų programose, taip pat, iš anksto suderinus laiką, priimame grupes, 
atvykstančias su savo programa ir vadovais. Jei norėtumėte kviesti seseris vesti Jūsų grupei rekolekcijas, 
pagal galimybes bandytume atsiliepti ir šiam poreikiui. Rekolekcijoms, susikaupimo dienoms priimame ir 
pavienius žmones. 

 

 

 

 
 

 
 

PRAKTINĖ INFORMACIJA 

 

Apgyvendinimas ir maitinimas suteikiamas vietoje, gyvenama vienviečiuose ir dviviečiuose kambariuose.  

Kviečiame finansiškai prisidėti paliekant auką pagal galimybes. Paprastai savaitgalio apgyvendinimo ir maisto 
savikainą padengia 120-140 Lt auka. Tačiau kaina neturėtų būti kliūtimi dalyvauti! 

Atvykstant prašome atsivežti Šv.Raštą, užvalkalus patalynei, apavą vaikščioti namuose ir koplyčioje. 
 

Smulkesnę informaciją rasite apsilankę mūsų svetainėje www.sje.lt 
Norėdami informacijos ir registruotis kreipkitės į s. Mildą, tel. 8-600 56206 arba rašykite el. paštu 

rekolekcijos@sje.lt 

http://www.sje.lt/
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