
Programos “Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovados pagrindai“  

2020 m. sesija 

 

III. Studijų ciklas „Pastoracinė tarnystė bažnyčios gyvenimo kontekste“ 

Studijų ciklą sudaro keturi seminarai: 

1. 2020 m. geguţės 8-9 d. Biotechnologijų etiniai iššūkiai  

2. 2020 m. liepos 6-10 d.  Pastoracinė psichologija ir pastoracinė rūpyba   

3. 2020 m. liepos 27-31 d. Įvadas į ekleziologiją  

4. 2020 m. spalio 17-18 d. Mokomės lydėti savipagalbos grupes 

 

 

1. Biotechnologijų etiniai iššūkiai (16 val.) 

Prof. dr. (hp) Andrius Narbekovas 

Savaitgalio trukmės seminaro metu bus nagrinėjamos šios temos: 

 Lyties keitimas 

 Organų donorystė 

 Prenataliniai tyrimai 

 Klonavimas ir kamieninės ląstelės 

 Eutanazija 

 

2. Pastoracinė psichologija ir pastoracinė rūpyba (48 val.)  

Doc. dr. Anke Bisschops (Olandija) 

Seminarą sudarys penkių dienų paskaitų ir praktinių uţsiėmimų ciklas, kurio metu bus 

nagrinėjamos šios temos:  

Svarbios psichologinės įţvalgos: 

● Vystymosi psichologija ir problemos vėlesniame gyvenime 

● Ţmogaus poreikių hierarchija 

● Mūsų vidinio pavojaus signalo sistemos funkcija 

Pastoracinio patarėjo/konsultanto psichologija: 

● Kaip tobulinti vieną turimą „priemonę“: patį save? 

● Kūno kalbos ir jo išminties naudojimo svarba 

● Spąstai, į kuriuos gali pakliūti konsultantas. 

Pastoracinė konsultacija konkrečiose situacijose: 

● Traumos ir netektys 

● Seksualinis ir emocinis piktnaudţiavimas 

● Depresija ir kt. 

 

 

3.  Įvadas į ekleziologiją (48 val.)  

Prof. Richard Gaillardetz (JAV) 



Seminaras supaţindins su ekleziologijos pagrindais ir šiuolaikinės ekleziologijos 

ypatumais, ypač kreipiant dėmesį į pokyčius, įvykusius po II Vatikano Susirinkimo. 

Seminarą sudaro penkių dienų paskaitų ir diskusijų ciklas. Paskaitų ir seminarų metu bus 

nagrinėjamos šios temos:  

● Ekleziologijos pagrindai 

● Šiuolaikinės ekleziologijos ištakos ir istorinis kontekstas 

● Communio-ekleziologijos,  kilusios Vatikano II Susirinkimo ir ekumeniniame 

kontekste (Wood, Zizioulas, Tillard, Kasper) 

● Penkios šiuolaikinės ekleziologinės trajektorijos, kuriose atsispindi: posūkis į 

empirinį metodą, patriarchijos/kiriarchijos kritika, „nevakarietiškosios“ Baţnyčios 

(Azijos, Afrikos ir Pietų Amerikos šalyse) patirčių integracija, postliberaliosios ir 

postsekuliariosios mąstysenos ir palyginamosios teologijos įtaka 

● Aktualūs šiuolaikiniai ekleziologijos klausimai.  

 

   4. Mokomės lydėti savigalbos grupes (16 val.) 

 Doc. dr. Rasa Bieliauskaitė, psichologė-psichoterapeutė Jelena Trofimova, 

Elvyra Kučinskaitė, Daiva Beliūnienė ir kt. 
 

Trijų dienų praktinis seminaras suteiks būtinąjį teorinių ţinių ir praktinių įgūdţių 

minimumą asmenims, besirengiantiems tarnystei (ar darbui) sielovadinėse/krizinėse 

savigalbos grupėse ar norintiems įgyti moderavimo pradmenis.   

Turinys:  

● Kas yra savigalbos grupės, koks jų tikslas? Kuo skiriasi savigalbos ir 

psichoterapinės grupės ir kodėl grupės palydėtojas (moderatorius) nėra 

terapeutas?  

●  Savigalbos grupės dinamika. Grupės surinkimas, pasirengimas pirmam 

susitikimui. Grupės taisyklės  

● Grupės dalyvių jausmų ir poreikių atpaţinimas 

● Sielovadininkų/moderatorių vaidmuo, atsakomybė ir laikysena Reakcija į grupės 

metu pasireiškiančią ūmią krizinę raišką 

● Menas klausytis. Atliepas. Uţdari ir atviri klausimai. Kūno kalba   

● „Gerojo samariečio“ laikysena. Pasirinkto dvasinio skaitinio, atskleidţiančio šią 

temą, analizė  

● Maldos svarba. Asmeninė malda, uţtarimo malda grupelėje. Galimos maldos 

formos  

● Sielovadininko dėmesys sau. Pavojai, kurių palydoje turėtume vengti.  Perdegimo 

sindromo profilaktika. Asmeninio dvasinio palydėjimo ir supervizijos svarba. 

 

Dalyviai po kiekvieno kurso gaus Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos   

fakulteto neformalaus įvertinimo (kvalifikacijos tobulinimo) pažymėjimus. 

Pastaba: galima registruotis ir į atskirus seminarus. 

 

Registracija ir smulkesnė informacija bus paskelbta vėliau. 

Informacija pasiteiravimui: tel. (8615) 96804, (8611) 16801. 


