
ATSINAUJINIMO DIENA 
„Park Inn“ Konferencijų salės, K. Donelaičio g. 27, Kaunas
2010 m. spalio 17 d., sekmadienis

APIE ŠVENTĄJĄ
KOMERCIJĄ

„Meilė tiesoje – caritas in veritate – yra didžiulis iššūkis Bažnyčiai didėjančios ir plintančios globalizacijos pasaulyje. 
Didelį pavojų mūsų laikais kelia tai, kad faktinės žmonių bei tautų tarpusavio priklausomybės nelydi jokia etinė sąžinės 
ir intelekto sąveika, iš kurios galėtų išnirti tikrai žmogiškas vystymasis. Tik proto ir tikėjimo apšviesta meile galima 
pasiekti vystymosi tikslus, turinčius žmogiškąją ir sužmoginančiąją vertę. Dalijimosi gėrybėmis bei ištekliais, iš kurio 
kyla autentiškas vystymasis, neįmanoma laiduoti vien technine pažanga ir išskaičiavimu paremtais santykiais, tai 
pasiekiama tik meile, blogį nugalinčia gerumu, ir atveriančia žmones sąžinės bei laisvės abipusiškumui“. 
(Popiežius Benediktas XVI. Caritas in veritate, 9)

 PROGRAMA

10.00   Pradžia. Renkamės, sveikinamės

10.15   Šlovinimas ir malda. Įvadas 

10.45   Konferencija „Apie laisvąją rinką ir dovanos kultūrą“. Kun. dr. Kęstutis Kėvalas

11.45   Muzikinė meditacija „Ateik, būk mano šviesa...“ (pgl. Pal. Motiną Teresę iš Kalkutos)        
               Dievo armija (Gyvųjų akmenų jaunieji bendradarbiai) 

12.15   Informacija

12.30   Konferencija „Apie vargšus ir Jėzaus pažadą“. Liutauras Serapinas

13.30   Pietų pertrauka

15.00   Darbo grupės:

1. „Ar lengva katalikui būti verslininku?“ Egidija ir Kęstutis Vaicekauskai, ŽŪB „Nematekas“ 

2. „Padėti vargstantiems, jų nepažeminant“. Kun. Robertas Grigas ir Lietuvos Caritas bendradarbiai

3. „Sakau – Taip – vargšui manyje“. Joseph Bastin, Belgija 

4. „Kodėl esu savanoris?“ (jaunimui nuo 13 metų) Actio Catholica Patria bendradarbiai

5. „Ar įdomu, ką sako Dievas?“ (vaikams iki 12 metų) Dievo armija

6. Užtarimo malda. Gyvieji akmenys ir Vidinio išgydymo komanda

16.10   Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Kun. Kęstutis Rugevičius

16.30   Eucharistijos šventimas. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Kviečia Katalikų bendruomenė Gyvieji akmenys

Vilniaus g. 3, 44281 Kaunas
Tel. (37) 32 25 80, (640) 60 220, (676) 46 026
El. paštas: akmenys@lcn.lt, info@gyviejiakmenys.lt

Kitos Atsinaujinimo dienos Kaune: 
2011 m. sausio 30 d. „Park Inn“ Konferencijų salėse, K. Donelaičio g. 27
2011 m. balandžio 17 d. VDU Didžiojoje salėje, S. Daukanto g. 28


