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2009 vasaris, Lionas

Laba diena !
Štai 2009 metų vasario mėnesio Net for God filmas:

„Dvasinis pabudimas jaunimo tarpe … Paryžiuje!“
Štai keletas pasiūlymų, padėsiančių vesti susitikimą:
A. Filmo pristatymas:
Šį mėnesį Net for God kviečia jus apsilankyti Prancūzijoje ir susitikti su tokiais jaunais žmonėmis kaip
Matas, kurių gyvenimus ypatingai palietė susitikimas su Prisikėlusiu Kristumi! Dauguma jų patyrė
Šventosios Dvasios krikštą: paaukodami savo gyvenimą Kristui, jie leidžia Viešpačiui parodyti visą jų
krikšto metu gautos Šventosios Dvasios galybę. Savo liudijimais jie kviečia mus gyventi gyvybę
teikiančiu Šventosios Dvasios alsavimu, kuris Kristų padaro gyvą ir esantį kiekviename žmoguje, koks
jis bebūtų!
Štai filmo planas:
- Mato Šovė (Matthieu Chauvet), filosofijos studento, atsakingo už maldos grupę „Pilnatvė“
Paryžiuje, liudijimas.
- Maldos grupės „Pilnatvė“ jaunimo liudijimas1
- Marijos Burbonė (Marie Bourbonnais), matematikos studentės Paryžiuje, liudijimas.
- Reportažas apie „Jericho“ rekolekcijas2 Paryžiaus regione, Cénacle de Tigery (Essonne - 91).
Jaunieji rekolekcijų dalyviai liudija: Dievo darbas tampa regimas širdyse tų, kurie ieško Dievo!
Maldos grupė „Pilnatvė“ yra charizmatinė ir ekumeninė maldos grupė. Pradžioje tai buvo maža
grupelė jaunų žmonių, kurie patyrė ypatingas akimirkas su Viešpačiu įvairių stovyklų ar susibūrimų
metu ir norėjo toliau gyventi gautomis malonėmis, palaikydami vienas kitą malda ir broliška meile. Nuo
2003 metų jie susirenka kiekvieno pirmadienio vakarą Šventojo Europos Andriejaus bažnyčioje
Paryžiuje, 9 rajone.
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„Jerico“ rekolekcijos – tai penkių dienų tylos rekolekcijos, paremtos Švento Ignaco Dvasinėmis
Pratybomis. Vadovaujant Chemin Neuf bendruomenei, šios rekolekcijos yra siūlomos jaunimui nuo 18
iki 30 metų, kviečiant švęsti Naujuosius Metus, klausantis Šventosios Dvasios. Šiuo metu „Jericho“
rekolekcijos vedamos daugiau nei 20 šalių.
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B. Ką veikti peržiūrėjus filmą?
Siūlome jums susiskirstyti į mažas grupeles ir pasidalyti šiais klausimais:
1. Kas man yra Šventoji Dvasia?
2. Ar savo gyvenime esu patyręs/usi Šventosios Dvasios įsiveržimą?

C. Užtarimo malda šiam mėnesiui:
Šį mėnesį mes siūlome jums melstis

už jaunuolius, kad jie galėtų asmeniškai susitikti su Kristumi.

D. Dievo Žodis šiam mėnesiui :
Šio mėnesio žodis yra laiške Efeziečiams, 5 skyriuje, 18 eilutėje:

„Būkite pilni Dvasios.“

Gero susitikimo!
Net for God komanda

