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ŠVENTOJI DVASIA –  
NUžENgęS DIEVO gAIlESTINgUMAS  

Jubiliejiniai gailestingumo metai  
„gailestingumas yra apglėbiantis dieviškumas, išklausantis Dievo atsidavimas,
kuris pasilenkia, kad atleistų. Jėzus pasakė, kad atėjo gelbėti ne teisiųjų, bet 
nusidėjėlių, atėjo gydyti ne sveikųjų, kuriems nereikia gydytojo, bet sergančių.
Kai žmogus pradeda jausti, kad jo siela serga, kai Šventoji Dvasia, t.y. Dievo
Malonė, veikia ir stumteli širdį link savo nuodėmės pripažinimo, durys turi
būti atidarytos. Kartais iškyla pavojus užgesinti tai, ką Šventoji Dvasia įžiebė
širdyje nusidėjėlio, stovinčio ant slenksčio ir pradedančio jausti Dievo ilgesį. 
Kuo aiškiau jausime Dievo meilę ir beribį gailestingumą mums, tuo labiau 
galėsime šiltai ir gailestingai žvelgti į daugybę sužeistųjų, kuriuos sutinkame 
savo kelyje.“ (Popiežius Pranciškus. Dievo vardas – Gailestingumas)

PROgRAMA

10.00 Šlovinimas ir malda

10.45 Konferencija „Gailestingumas – Šventosios Dvasios darbas“. Vyskupas Kęstutis Kėvalas

11.30 Šlovinimas ir malda 

12.00 Konferencija  „Šventumas kaip tikroji laisvė. Nes nelaisvas žmogus yra negailestingas“ 
Dr. Bronė Gudaitytė (VDU)  

12.45 Malda

13.00 Pietų pertrauka

15.00 Darbo grupės:

1. „gailestingumas ir auklėjimas šeimoje“ (Šionštato judėjimas)  
Eva ir Erich Berger (Austrija), Indrė ir Ramūnas Aušrotai (Lietuva)  

2. „Paguoda. Nepaguoda. Kas tai? Ką daryti?“ Kun. Aldonas Gudaitis SJ

3. „Atsivertimas: nuo išorės į vidų“ Dr. Bronė Gudaitytė (VDU)

4. „Nuo savanorystės į bendruomenę“ (grupė jaunimui).  
Mantas Kuraitis ir Jono Pauliaus II piligrimai

5. „leiskite mažutėliams ateiti pas mane“ (grupė vaikams) 
Gyvųjų akmenų vaikų tarnavimo savanoriai

6.  Užtarimo malda. Gyvieji akmenys ir Gailestingumo versmė   

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Dr. Valdas Mackela

16.30 Eucharistijos šventimas. Arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius

Kviečia Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“

Švč. Sakramento adoracija vyksta viso renginio metu 9.00–16.30 val. VDU Mažojoje salėje (gretimo pastato II a.).
Užsiėmimų grupė vaikams vyksta 10.00–13.00 val. ir 15.00–16.30 val. 101 ir 105 aud. (gretimo pastato I a.)

Vilniaus g. 3, 44281 Kaunas, tel. (37) 32 25 80, el. paštas: info@gyviejiakmenys.lt
Kita Atsinaujinimo diena planuojama VDU Didžiojoje salėje, Daukanto g. 28, spalio 16 d.  


