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Tarptautinė Ekumeninė Brolija - Net for God 

Chemin Neuf Bendruomenė 

59, Montée du Chemin Neuf - 69005 LYON - FRANCE 

Tél. +33 / (0)4 78 15 07 93 ou +33 (0)6 08 89 17 37 

Fax +33 / (0)4 78 15 07 97 - netforgod@chemin-neuf.org 
 

 

2010 lapkritis, Lijonas 

 

Tarptautinės Ekumeninės brolijos 

Net taškų atsakingiesiems 
 

 

Sveiki visi! 
 
 

Štai 2010 lapkričio mėnesio Net for God filmas:  
 

Evangelijos jėga 
Pasaulio Jaunimo dienos 

 

 

A. FILMO PRISTATYMAS: 
 

Šie metai - vėl nauji Pasaulio Jaunimo Dienų metai. Ispanijos sostinė Madridas 2011 rugpjūčio 16-21 d.d. 

vykstant 26-osioms Pasaulio Jaunimo Dienoms ruošiasi priimti du milijonus jaunų žmonių atvyksiančių  

į PJD. Jose dalyvaus Tarptautinė Ekumeninė Brolija (La Fraternité Œcuménique International) ir Net for 

God filmu siūlome jums šiame įvykyje atpažinti Dievo kūrinį ir kviečiame jus dalyvauti! 

 
Iš tiesų, Pasaulio Jaunimo Dienos nuo 1984 m subūrė visų tautų, visų kalbų jaunimą. Šis pasaulinis įvykis 

švenčiamas kasmet katalikiško pasaulio vyskupijose Verbų Sekmadienį, kas dveji-treji vyksta tarptautinis 

renginys tam tikroje žemės rutulio šalyje. Įkvėpėjas- Jonas Paulius II, kuris buvo Romos katalikų 

Bažnyčios Popiežius 26-erius metus, nuo 1978. 
 

Iš Buenos Aires 1987 į Sidnėjų Australijoje 2008, pakeliui sustojant Sant Jacques de Compostelle, 

Czestochowa, Denver, Manila, Paryžius, Roma, Toronto, Kiolnas; buvo švęstos 25 PJD.  

 

Kaip atsirado PJD ? Kas pritraukia tokias minias jaunimo? Kaip Dievas įsiterpia? Kaip atsakyti  

į Jėzaus kvietimą „Ateik ir sek paskui manne”? Mėginant filme atsakyti į šiuos keturis klausimus, 

mums teko pripažinti, jog Evangelija yra jėga, - suburianti gausias minias ir teikianti gyvenimui prasmę. 

 

Mgr Renato Boccardo šiuo metu yra Spoleto-Norcia vyskupijos, esančios Italijoje, Romos Šiaurėje, 

arkivyskupas. Jau veik dešimt metų atsakingas už Pasaulio jaunimo dienų rengimą, jis mums labai aiškiai 

pateikia Pasaulinių dienų pagrindinę žinią. PJD renginio „architektūra” laikosi ant  kertinio akmens - 

Kristaus asmens ir Jo žinios.  Viskuo, kas jos metu yra siūloma, Pasaulinė diena nori būti Evangelijos 

jaunuoliui skirto Jėzaus žvilgsnio išraiška - meilaus žvilgsnio, kviečiančio į gyvenimą! 

 

Šiame filme daug jaunų žmonių liudija apie savo susitikimą su Dievu PJD spūstyje. Dievas ateina ir laukia 

kiekvieno. Kiek mūsų bebūtų - milijonas, ar du…, Pasaulinėse dienose kiekvienas turi savo vietą, 

kiekvienas yra laukiamas! 
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B. KĄ VEIKTI PASIŢIŪRĖJUS FILMĄ? 
 

Siūlome jums mažose grupelėse dalintis, atsakant į šį klausimą: 
 

Kokie ţodţiai, koks liudijimas,… yra man šiandien asmeniškai aktualūs, ir kodėl? 

 

 

 

C. ŠIO MĖNESIO UŢTARIMO MALDA: 
 

Šį mėnesį galime melstis  
 

už jaunimo šventumą,  

už jaunimą, nepažįstantį Kristaus, 

ir už visus tuos, kurie rengia Pasaulio jaunimo dieną Madride. 

 

 

 

 

D. ŠIO MĖNESIO DIEVO ŢODIS: 
 

Šio mėnesio žodis yra Laiško Kolosiečiams 2 skyriuje,  6 ir 7 eilutės : 
 

 

„Taigi, kaip esate priėmę Viešpatį Kristų Jėzų, 

taip ir gyvenkite jame; būkite jame įsišakniję 

ir ant jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu,… kupini dėkingumo.” 

 

 

 

 

Puikaus susitikimo jums visiems! 

Maldos vienybėje,   

Net for God ekipa 

 

 

 

P.S: Apačioje yra keli lankstinukai, kuriuose yra pristatomos Madrido PJD kartu su Chemin Neuf 

bendruomenėmis.  

Informacija ir registracija į PJD 2011 

Avec la Communauté du Chemin Neuf 

www.jmj2011.chemin-neuf.org 

 jmj2011@chemin-neuf.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


