ŠEIMŲ BENDRUOMENĖS IR
JUDĖJIMAI
Fokoliarai
www.fokoliarai.lt

DU SUSITIKIMAI
SAVAITĖJE

SUSITIKIMAI
Susitikimai visai šeimai ir
jaunimui. Visa tikslesnė
informacija: tel. +370 615
45889 (Inga), el. p.
Inga.bart@yahoo.com

Neokatechumenato
judėjimas

Judėjimas tinkamas kiekvienam
sulaukusiam 14 m. Vienas
susitikimas savaitėje skirtas
rinktis su vaikais, o kitas - be
vaikų. Tikslesnė informacija
Lucija ir Andžej Jakimovič,
Tel. +370 676 57772,
El.p.: lucneo1@gmail.comja

Dievo Motinos
komandos
https://www.equipesnotre-dame.lt/

SUSITIKIMAI KARTĄ
PER MĖNESĮ
Skirta sutuoktiniams
susituokusiems katalikų
Bažnyčioje. Suraskite 5-6
poras bendraminčių ir
kreipkitės į judėjimo
atsakinguosius. Jūsų grupelę
pirmuosius metus palydės
patyrusi pora.

ŠEIMŲ BENDRUOMENĖS IR
JUDĖJIMAI
VIENAS SUSITIKIMAS PER Tikėjimas ir šviesa
MĖNESĮ
http://ts.lcn.lt/
Protinę negalią turintiems žmonėms,
jų tėvams ir savanoriams (draugams).
Suradę bendraminčių galite kurti
savo grupelę arba įsijungti į jau
esančią. Šie susitikimai atnaujins
džiaugsmą..

Nazareto šeimų
judėjimas
https://www.facebook.com/
Nazaretas165487030157914/

DVIEJŲ METŲ
SAVAITGALINĖS
STUDIJOS PORAI
Dvejus metus mokysitės
puoselėti savo santuoką,
pažinti vienas kitą ir Dievo
planą jums.

VASAROS ŠEIMŲ
STOVYKLA
Vaikai svajoja ir taupo
pinigus, kad galėtų grįžti
kitais metais į tokią stovyklą...
Kaip rasti stovyklą ir kas po
to - teiraukitės
lt.nazaretas@gmail.com arba
naršykite FB.

Šeimos
pedagogikos
akademija
https://seimospedagogikosa
kademija.wordpress.com/

ŠEIMŲ BENDRUOMENĖS IR
JUDĖJIMAI
SAVAITGALIS

Sutuoktinių
susitikimai

Sutuoktiniams
susituokusiems civiliškai arba
bažnyčioje. Intensyviai
dirbsite poroje - tikrai
atitrūksite nuo kasdienybės.
Savaitgalis - be vaikų - tik
porai.

https://sutuoktiniususitiki
mai.lt/savaitgaliu-datos/

Motinos maldoje
VIENAS SUSITIKIMAS
SAVAITĖJE

http://www.polia.info/MM/

Mamoms, krikšto mamoms,
močiutėms, moterims,
kurios nori melstis už vaikus.
Galite įsilieti į jau esančią
grupelę arba sukurti savo.

Kanos šeimų
bendruomenė
https://www.kana.lt/

PARAPIJINĖ ŠEIMŲ
GRUPELĖ - SUSITIKIMAI
KAS MĖNESĮ.
Ją steigti tektų patiems!
Atraskite 5-6 šeimas iš savo
parapijos ir krepkitės patarimo į
šio judėjimo atsakinguosius.
Grupelė gali veikti ir lietuvių ir
lenkų kalba.

VASAROS SAVAITĖ
POROMS
Visada savaitės stovykla
šeimoms vyksta rugpjūčio
mėnesį. Joje patirsite
įspūdingesnę šeimos kelionę,
nei kopimas į kalnus ar
nardymas... Po to galite
pasirinkti 4 m. studijas porai.

Namų bažnyčia
https://www.oaza.lt/

