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Sušaukdamas šį Sinodą, popiežius Pranciškus 

kviečia visą Bažnyčią apmąstyti:

„ko Dievas laukia iš Bažnyčios 

trečiajame tūkstantmetyje“ 

www.sinodas.katalikai.lt

SINODALUMAS



Šis Sinodas kelia tokį pagrindinį klausimą: 
Skelbdama Evangeliją, sinodinė Bažnyčia 

„keliauja drauge“. 

1. Kaip „keliaujama drauge“ šiandien jūsų 
vietinėje Bažnyčioje? 

2. Kokius žingsnius žengti mus kviečia Dvasia, 
kad augtume „keliavimu drauge“? (PD, 23)



Būti moderatoriumi, tai...?
• Atsiliepti į Kristaus kvietimą „Sek paskui 

mane...“

• Būti tarnaujančiu lyderiu 

• Kalbėti ir klausyti savo bendruomenės 
žmonių

• Būti realybę atspindinčiu laidininku

• Būti tikėjimo liudytoju

• Kurti, vienyti ir ugdyti (tikėjimo) 
bendruomenę

• Drąsiai svajoti apie Bažnyčią

• Atpažinti Šv. Dvasios dvelksmą 

• ... 



Vietos vyskupas

Vyskupijos sinodinė komanda

Grupė, dirbanti su 
parapijų moderatoriais

LVK

Sinodinio kelio Lietuvoje 
koordinacinė grupė

Parapijos klebonas

Moderatorius (-ė)

Moderatorius (-ė)

Parapijiečiai

Moderatorius (-ė)

Grupelės (-ė)

Moderatorius (-ė)

Grupelė (-ės)

Neaktyvūs Bažnyčios nariai 
ir visi norintys pasisakyti*

Neaktyvūs Bažnyčios nariai 
ir visi norintys pasisakyti*

Institucijos, 
bendruomenės, vienuolijos

Susitikimai / apklausos

Vietos institucijos ir 
bendruomenės

Apklausa internete

* "Nuo pasidalijimo savo požiūriu bei patirtimi – nesvarbu, kokia jų religinė priklausomybė – nevalia atstumti nė vieno, jei jis pageidauja padėti Bažnyčiai jos sinodinėje kelionėje ieškant to, kas gera ir tikra" (Vademecum 2.1)

Kontaktiniai asmenys



ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS SINODO DIECEZINĖ 

DARBO GRUPĖ

✓ Kun. Rimantas Žaromskis vyskupijos 

kancleris 

✓ Kun. Remigijus Jurevičius Joniškio 

dekanas 

✓ Kun. Mindaugas Grigalius Kelmės 

dekanas

✓ Kun. Remigijus Čekavičius Pakruojo 

dekanas 

✓ Kun. Egidijus Venskus Šiaulių 

dekanas 

✓ Kun. Tadas Rudys Radviliškio dekanas 

✓ Kun. Artūras Sederevičius SJ Šiaulių 

šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius

✓ Danutė Kratukienė Katechetikos centro 

vadovė

✓ Edita Gulbinienė  Šeimos centro 

direktorė 

✓ Kun. Arūnas Jankauskis Jaunimo 

centro direktorius

✓ Rimantas Pumputis Evangelizacijos 

centro vadovas

✓ Kun. Tomas Janavičius Carito 

direktorius

✓ Laura Pasavodskytė Jaunimo veiklų 

koordinatorė

✓ Kęstutis Šaltis Šiaulių „Sandoros“ 

progimnazijos direktorius 



Parapijos 
klebonas

MODERATORIUS (-Ė)

Moderatorius (-ė)

Parapijiečiai

Neaktyvūs Bažnyčios 
nariai 

ir visi norintys 
pasisakyti*

Vietos institucijos,  
bendruomenės 
organizacijos, 

asociacijos, įstaigos, 
bendrijos ir kt. 

* "Nuo pasidalijimo savo požiūriu bei patirtimi – nesvarbu, kokia jų religinė priklausomybė – nevalia atstumti nė vieno, jei 
jis pageidauja padėti Bažnyčiai jos sinodinėje kelionėje ieškant to, kas gera ir tikra" (Vademecum 2.1)

Moderatorius (-ė) Moderatorius (-ė)

Grupelės (-ė) Grupelė (-ės)



birželis-liepa
• apibendrinančioji 

refleksija

• baigiamosios

parapijų įžvalgų 

suvestinės

• vyskupijos 

ikisinodinis

susitikimas

2022-07-03 

• Diecezinio

apibendrinimo 

rengimas

spalis
• sinodinio 

kelio 

atidarymas

• vyskupijos 

kontaktinio 

asmens (-ų) 

paskyrimas

lapkritis
• diecezinio

etapo 

planavimas

• sinodinės 

komandos 

sudarymas

• spaudos darbai 

gruodis

sausis-vasaris
• 1 tema: „Kelionės 

bendrakeleiviai“

• 2 tema: 

„Įsiklausymas ir 

kalbėjimas"

• 3 tema: 

„Šventimas“

• 1 dalinė refleksija

kovas-balandis
• 4 tema: 

„Atsakomybė už 

bendrą misiją“

• 5 tema: „Dialogas 

Bažnyčioje ir 

visuomenėje, 

ekumenizmas„

• 2 dalinė refleksija

gegužė-birželis
•6 tema: 

„Autoritetas ir 

dalyvavimas, 

sprendimų 

priėmimas"

• 7 tema: 

„Sinodalumo

ugdymas“

• 3 dalinė refleksija

KELIONĖ SINODINIU KELIU

ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS DIECEZINIO ETAPO PLANAS

• moderatorių 

komandos 

sudarymas

• moderatorių 

parengimas



1 žingsnis 
BENDRADARBIAUTI

...su parapijos klebonu, kitais 

parapijos/dekanato/vyskupijos 

moderatoriais  ar komanda



2 žingsnis 
PASITARTI

•kokiais būdais būtų galima kviesti žmones

•kaip, kada ir kur organizuoti susitikimus 

•kokio pobūdžio susitikimus rengti

•kokias priemones naudoti

•kokias temas imti, kaip organizuoti darbą

•kokiais būdais skleisti informaciją

Apsvarstyti galimybę rengti nuotolinius

sinodinius susitikimus

Aptarti liturgijos ir maldos svarbą



Informacija skelbiama
parapijos/bendruomenės: 
✓ laikraštyje
✓ stende, skelbimų lentoje
✓ internetinėje svetainėje
✓ socialiniuose tinkluose
✓ ... 

Susitikimų plakatai

PAKVIETIMAS



3 žingsnis – pasiruošti susitikimui

- Susitikimų teminė medžiaga(1-2 tema) 
www.sinodas.katalikai.lt (pirmąją mėnesio 
savaitę)

1. LAPAS (dvipusis),kurį galima atsispausdinti

2. PATEIKTYS, kurias galima naudoti pristatyme

3. VIDEO ĮRAŠAS (5-7 min.)

http://www.sinodas.katalikai.lt/




SEPTYNIOS TEMOS:

1.Kelionės bendrakeleiviai

2.Įsiklausymas ir kalbėjimas

3.Šventimas

4.Atsakomybė už bendrą misiją

5.Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, 

ekumenizmas

6.Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų 

priėmimas

7.Sinodalumo ugdymas



KAIP TAI GALI VYKTI? 

4 žingsnis - organizuoti susitikimus



medžiaga, kurią kviečiame apmąstyti asmeniškai, melstis, klausytis maldoje
prieš susitikimą ir pasidalinti mintimis dalyvaujant Sinodinio kelio 

susitikimuose parapijose, bendruomenėse

KELIONĖS 
BENDRAKELEIVIAI
I TEMA SUSITIKIMAMS



1. pradėkime malda

Stovime priešais Tave, 

Šventoji Dvasia,

susirinkę Tavo vardu.

Tik Tu viena mus veski,

tebūna mūsų širdys Tavo namai;

Parodyk mums kelią, kuriuo 

turėtume eiti,

ir pamokyk, kaip jį įveikti.

Esame silpni ir nuodėmingi;

neleisk mums skleisti netvarkos.

Neleisk, kad mus klaidingu keliu 

vestų neišmanymas

ar kad šališkumas turėtų įtakos 

mūsų veiksmams.

Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,

kad kartu galėtume keliauti į 

amžinąjį gyvenimą,

nenuklysdami nuo tiesos kelio,

nuo to, kas teisinga.

Viso to prašome Tavęs,

kuri veiki visada ir visur,

kartu su Tėvu ir Sūnumi

per amžių amžius.

Amen.



Iš evangelijos pagal Luką

Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: „O kas gi mano artimas?“  Jėzus 
prabilo: „Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų 
rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį.  Atsitiktinai tuo 
pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita puse kelio.  

Taip pat ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kita kelio puse. O vienas 
pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant 
žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas; paskui, užkėlęs ant savo gyvulio, 
nugabeno į užeigą ir slaugė jį.  Kitą dieną jis išsiėmė du denarus, padavė 
užeigos šeimininkui ir tarė: 'Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau 
atsilyginsiu'.

Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas?“ Jis 
atsakė: „Tas, kuris parodė jam gailestingumą“. Jėzus atsakė: „Eik ir tu taip 
daryk!“ Lk 10, 29-37

2. Perskaitykime Šv. Rašto ištrauką



3. Skirkime laiko trumpai tylai.

Leiskime, kad  Šventoji Dvasia kalbėtų per išgirstą Dievo Žodį ir 

primintų mūsų ankstesnes maldos patirtis

Paklausti, gal kas norėtų pasidalinti savo įžvalgomis



4. Pristatykime temą – naudojant video 

medžiagą, skaidres, 



1. Kas yra jūsų bendrakeleiviai? Kai sakome „mūsų Bažnyčia“ –
kas jai priklauso? Kas šiuo metu man yra „gulintieji 
pakelėje“? Kur turėčiau atsiversti, kad galėčiau keliauti su 
tais, kuriuos reikia „nešti“, „gydyti“, „slaugyti“?

2. Ar šioje kelionėje tarp mano bendrakeleivių yra Kristus, ar 
remiamės į Jį asmeniškai ir bendruomeniškai? Kas yra 
centre? 

3. Kaip mes keliaujame drauge? Gal einame į šventovę kaip 
levitas ar kunigas, nežiūrint kitų, "gulinčių" pakelėse ir 
laukiančių mūsų pagalbos? Ar  būsime laimingi, pasiekę 
šventovę, o kitus palikę paribyje? Kaip padėti šalikelėje 
esantiems ir keliauti į tikslą kartu? 

5. Pristatykime paruoštus diskusijai klausimus 

(galima rinktis aktualesnius esamai situacijai)



6. Skirkime laiko trumpai tylai.

Apmąstydami, kas patraukė jų dėmesį per pagal užduotus klausimus, 

temos pristatymą



Išklausyti kiekvieną 

norintį pasisakyti, 

moderuojant susitikimą.

7. Paklauskime, gal kas norėtų pasidalinti savo 

įžvalgomis



Naudinga atskirti skirtingus susitikimo tipus:

• Dialogas

• Diskusija

• Debatai 

• Kritika

Sinodinis pokalbis – kas tai?



8. Užsirašykime svarbiausias mintis

Vėliau nuspręskit, ką 

norėtumėt perduoti 

koordinacinei grupei



„Ateik, Šventoji Dvasia, kuri žadini naujas kalbas ir į lūpas įdedi
gyvenimo žodžius, apsaugok mus nuo tapimo muziejine Bažnyčia, 

gražia, bet nebylia, su daugybe praeities ir mažai ateities. Ateik tarp 
mūsų, kad sinodinėje patirtyje mūsų nenustelbtų nusivylimas, kad

nepaskandintume pranašystės, kad viskas nevirstų steriliomis
kalbomis. Ateik, meilės Dvasia, atverk mūsų širdis klausymuisi. Ateik, 

šventumo Dvasia, atnaujink šventąją Dievo Tautą. Ateik, Dvasia
Kūrėja, ir duoki žemei naują veidą.“ Amen

9. Užbaikime susitikimą malda 

3. Skirkime laiko trumpai tylai.



NEAKTYVŪS BAŽNYČIOS NARIAI:

• Anketa

• Pokalbis

• Atviri susitikimai



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe55Ibqnbn5qsSKFe
lpxLh2alafTqp9OgWepro92FTsxeTw4Q/viewform?usp=pp_url

5 žingsnis - refleksija



Popiežius Pranciškus perspėja
NEPASIDUOTI PAGUNDAI:

1. vesti save patiems, užuot buvus vedamiems Šv. Dvasios

2. sutelkti dėmesį į save ir savo rūpesčius

3. regėti vien „problemas“

4. dėmesį telkti vien į struktūras

5. nežvelgti toliau regimų Bažnyčios ribų

6. išleisti iš akių sinodinio proceso tikslus

7. konfliktuoti ir skaldytis

8. laikyti Sinodą savotišku parlamentu

9. klausytis tik tų, kurie jau įsitraukę į Bažnyčios veiklą

10. vadovautis išankstinėmis nuostatomis, stereotipais ar

ideologijomis



DALYVAVIMO SINODINIAME 

PROCESE NUOSTATOS:

✓ Sinodalumas reikalauja laiko susitikti, 

įsiklausyti ir pasidalinti mintimis 

✓Nuolankumas įsiklausant turi atitikti drąsą

kalbant

✓Atvirumas atsivertimui ir kaitai

✓Keliauti su kiekvienu, ne tik retkarčiais, bet 

nuolat

✓ Įsipareigoti kaitai 

✓ Įkvėpti vilčiai ir tapti artumo Bažnyčia




