
Porų sielovadai, Palydėjimui, 
evangelizacijai ir ugdymas 
ParaPijose skirta metodika  



    It Tikra tiesa, kad daug porų po santuokos 
iš krikščionių bendruomenės pranyksta, tačiau 
mes ir patys dažnai neišnaudojame progų, kai 
jų atsiranda, patraukliai pristatyti krikščioniškos 
santuokos idealą ir pasiūlyti Bažnyčios žinios 
Nr. 6 (432) 2016 13 Bažnyčios dokumentai 
lydėjimo galimybių: galvoje turiu, pavyzdžiui, 
vaiko krikštą, pirmąją Komuniją ar dalyvavimą 
laidotuvėse arba giminaičio ar draugo 
santuokoje.
 

Esant dabartinio gyvenimo ritmui, didžiuma 
sutuoktinių nebus nusiteikę dažniems 
susitikimams, o mes negalime apsiriboti 
nedidelio elito pastoracija. 
Šiandien šeimų pastoracija turėtų būti iš 
pagrindų misionieriška, išeinanti, artima, 
nereikėtų tenkintis vien kursais, sulaukiančiais 
nedaug lankytojų.
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KANA Welcome programa prasidėjo 2012 
metais tose parapijose, kurios yra patikėtos 
Chemin Neuf bendruomenei Prancūzijoje.. Šiuo 
metu pasaulyje vyksta apie 50 KANA Welcome. 

KANA Welcome yra Chemin Neuf (Naujojo kelio) 
bendruomenės programa ir tarptautinės KANA 
misijos dalis, kuri jau daugiau kaip 40 metų 
skleidžiasi beveik 50 pasaulio šalių, lydėdama 
ir stiprindama poras ir šeimas, atskleisdama jų 
pašaukimą.

Kas mes esame?

KANA šiandien pasaulyje …

15,000  asmenų 

300 formacijos savaitgalių

140 rekolekcijų savaičių



Kiekviena pora (vyras ir moteris) susituokę ar gyvenantys kartu, lankantys 
ir nelankantys Bažnyčios, gali dalyvauti KANA Welcome programoje. 
Paprastai šią programą renkasi jaunesnės (25-40 metų amžiaus) poros 
bendro audringo gyvenimo pradžioje, kai viskas dar taip trapu.

...Palydėti

Būdami krikščionimis tikime, kad KANA Welcome yra erdvė, kurioje 
kiekviena pora gali atpažinti kaip Dievas veikia jų gyvenime, atrasti Uolą, 
kuria galime remtis. Jis yra Kelias, kuriuo galime eiti su pasitikėjimu. Kana 
Welcome padeda poroms atrasti savanorystės bažnyčioje džiaugsmą. 

...Evangelizuoti 

“Kāna Welcome” ļauj pāriem veltīt laiku divatā, esot kopā ar citiem, lai 
pārrunātu ar pāra dzīvi saistītos svarīgākos jautājumus. Dalīšanās ar citiem 
pāriem brālīgā atmosfērā ļauj pieaugt dzīvei divatā.

...Ugdyti

 KANA Welcome yra vienerių metų programa porai, susidedanti iš 9 
vakarų - susitikimų vieną kartą per mėnesį ir vieno savaitgalio (galima 
dalyvauti ir su vaikais).   



www.cana.org

- Dalyvauti 9 vakaruose -susitikimuose 1 kartą per mėnesį..
- Pasiruošti ir pristatyti susitikime vieną temą  (10 min.) 
- Dalyvauti savaitgalyje (galima ir su vaikais).
- Savanoriauti kartu, stiprinti broliškus ryšius tarp porų ir pažinti 
parapiją iš naujos perspektyvos.

Ką poros pasižada ?

Aiški ir lengvai įgyvendinama metodika

  10 min. viena iš porų pristato temą;

  30 min. - poros laikas, diskusija duotu klausimu;

  45 min. pasidalinimas su kitomis poromis

kaiP vyksta vakaras-susitikimas ?

 Pasiūlymai tolimesniems apmąstymams

kana Welcome metodinės Priemonės:

VADOVO GAIRĖS

DALYVIO UŽRAŠŲ KNYGELĖ 

VADOVO GAIRĖS
Visos priemonės pradėti metų kelionę:  
detalus programos pristatymas ir pasiruošimas, 
pasiūlymai kaip suorganizuoti, pagrindinės 
kiekvieno vakaro temos.

DALYVIO UŽRAŠŲ KNYGELĖ
Asmeniniai dalyvio užrašai padėsiantys 
atskleisti  metų kelionę, atpažinti patirtis ir 
iliustruoti poroje vykstančias diskusijas.

INTERNETO SVETAINĖ
Papildoma medžiaga. 
Video, straipsniai ir kt 
priemonės, praplečiančios ir 
įliustruojančios programą.

KANA KOMANDA
Pasiruošusi jums padėti:
Metinis vadovų formacijos 
savaitgalis,  šalies KANA 
misijos pagalba.

PAPRASTAS BŪDAS PADĖTI POROMS ATSKLEISTI IR IŠPILDYTI JŲ PAŠAUKIMĄ 
SANTUOKAI. 

Poros paeiliui kviečiasi grupę į savo namus...


