TELŠIŲ VYSKUPIJOS
2019-2020 metų

PASTORACINIS PLANAS
Misionieriškos pakraipos pastoracija reikalauja atsisakyti patogaus pastoracinio
kriterijaus “taip visada daryta”. Visus kviečiu drąsiai ir kūrybiškai iš naujo apmąstyti
savo atitinkamos bendruomenės tikslus, struktūras, evangelizacijos stilių ir metodus.
Pastangos konkrečiai apibrėžti tikslus tinkamai bendruomeniškai neieškant priemonių,
kaip juos pasiekti, pasmerktos virsti gryna fantazija.
Popiežius Pranciškus
Apaštališkas paraginimas EVANGELII GAUDIUM, apie Evangelijos skelbimą šiandieniniame pasaulyje.
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Pastoracinė Taryba

Parapijos pastoracinė taryba yra pagrindinis klebono pagalbininkas pastoracijoje.
Pasak Bažnyčios Kanonų teisės kodekso, parapijos pastoracinės tarybos sudėtinė
dalis – ekonominė taryba yra būtina. Vyskupas pasitaręs su vyskupijos kunigų taryba
gali prašyti, kad visos vyskupijos parapijos turėtų pastoracines tarybas, kad jos
padėtų parapijos klebonui organizuoti ir vykdyti pastoracinę parapijos veiklą. Telšių
vyskupijoje 2017 12 01 vyskupui išleidus “Parapijų Pastoracinių Tarybų Nuostatus”
buvo pradėtas pastoracinių tarybų atnaujinimo ar rinkimo procesas, kuris per 2018
metus daugelyje vyskupijos parapijų buvo sėkmingai įvykdytas.
Šiandienos bažnyčios pastoracija kelia vis didesnius lūkesčius kunigui. Reikalingi ne
tik gebėjimai paaiškinti teologines tiesas, bet ir inicijuoti naujas pastoracines veiklas,
organizuoti grupes, mokėti bendrai dirbti su pasauliečiais, pagaliau gebėti vykdyti
parapijos pastatų remonto ir statybos darbus. Tai užduotys dažnai pranokstančios
vieno žmogaus kompetencijas ir laiką. Tad Bažnyčia ragina kunigus neužsikrauti visų
šių užduočių tik sau, bet dalintis jomis su pasauliečiais. Juk jie gali tapti puikūs
pagalbininkai, dažnai turintys ir specialias tam kompetencijas: pedagogines,
vadybines ir technines.
Popiežius Pranciškus savo pastabose kunigams dažnai užsimena apie klerikalizmo
pagundą. Jos esmė – kunigų užsidarymas nuo pasauliečių, kūrimas “savo pasaulio”
negebėjimas bendradarbiauti ir perdėtas savęs iškėlimas kitų bažnyčios narių
atžvilgiu. Tokia laikysena labai kenkia evangelizacijai, nes siunčia žinią, kad
pastoracija yra tik “kunigų darbas” o pati sielovada yra “paslaugos” kurias kunigas
teikia. Tarsi, bažnyčia veiktų principu – nėra “paslaugų užsakovų” nėra ir
pastoracinės veiklos. Vaistai prieš klerikalizmą yra kunigų bendras darbas kartu su
pasauliečiais sielovadoje ieškant bendrų sprendimų ir dalinantis atsakomybėmis.
Parapijų pastoracinių tarybų narių veikla drauge su parapijos kunigais padeda
pasauliečiams pajusti evangelijos skelbimo atsakomybę o kunigams būti komandos
nariais plačiame šiandienos pastoracijos lauke, kur visi bažnyčios nariai tampa
“tiesos bendradarbiais” (3 Jn. 1:8).
Telšių vyskupijos parapijų pastoracinių tarybų nuostatose yra pažymėta, kad ši
taryba turėtų susirinkti bent kartą į ketvirtį, taigi keturis kartus per metus.
Rekomenduojami susirinkimo laikai yra: rugsėjo – spalio mėn. aptariant naujų
pastoracinių metų užduotis; gruodžio – sausio mėn., bei kovo-balandžio mėn.
sprendžiant einamuosius klausimus, kurie iškyla vykdant veiklas; o gegužės – birželio
mėn. aptariant šių veiklų rezultatus. Čia yra pateikiamas tipinis parapijos
pastoracinės tarybos posėdžio planas, kuriam turi būti iš anksto pasiruošta numačius
susirinkimo datą, laiką, vietą ir susirinkimo temas, o protokole surašoma kokie
nutarimai ir darbai yra numatyti ateičiai ir kas yra atsakingas už šių darbų atlikimą.
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Pastoracinės Tarybos Posėdžio Tvarka

Parapijos
Pastoracinės
Tarybos Valdyba

• Iš anksto numato parapijos pastoracinės tarybos posėdžio datą ir
dienotvarkę.
• Pasirengiant posėdžiui pastoracinės tarybos valdybos nariai teikia
pasiūlymus posėdžiui.

• Malda
Kunigas

Parapijos
Pastoracinė Taryba

• Sekretoriaus, kuris rašo posėdžio protokolą, išrinkimas;
• Kvorumo patikrinimas;
• Posėdžio trukmės nustatymas;

• Klausimų, dėl kurių reikia priimti sprendimus, aptarimas.
Parapijos
Pastoracinė Taryba

• Informavimas apie anksčiau priimtų sprendimų įgyvendinimą.
Parapijos
Pastoracinė Taryba

• Kitų klausimų aptarimas.
Parapijos
Pastoracinė Taryba

• Malda.
Kunigas
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Sužadėtinių pastoracija

•Rūpinasi sužadėtinių pasiruošimo Santuokos Sakramentui programomis, jų vykdymo tvarka ir
kokybe.
•Vykdo
savanorių ugdymą ir palaikymą.
Vyskupijos Šeimos
Centras

Dekanas

Klebonas

Parapijos
Pastoracinė Taryba

Parapijos
Pastoracinė Taryba

Parapijos
Pastoracinė Taryba

Parapijos
Pastoracinė Taryba

•Suteikia tinkamas patalpas rengti sužadėtinius Santuokos Sakrametui.
•Veda arba įpareigoja kitą tinkamą kunigą vesti sužadėtinių užsiėmimus kartu su grupelę
palydinčia pora.
•Teikia vyskupijos šeimos centrui pastabas bei pasiūlymus dėl sužadėtinių ruošimo ir
savanorių darbo.

•Likus nemažiau 5 mėnesiams iki santuokos datos nukreipia sužadėtinius dalyvauti
pasirengimo Santuokos Sakramentui kursuose. Paaiškina kursų tvarką (aštuoni susitikimai po
dvi valandas uždaroje grupelėje).
•Ieško šeimų galinčių savanoriauti sužadėtinių rengime bei tariasi su dekanu dėl kandidatų
tinkamumo.

•I Susitikimas: Rugsėjis-Spalis
•Nusprendžiama kaip ir kada bus sukviesti šiemet (iki tos datos ) parapijoje susituokusios
poros. Kviečiamos ir tos poros, kurios priklauso parapijai, tačiau tuokėsi už parapijos ribų.

•II Susitikimas: Gruodis-Sausis
•Jei jaunavedžių sukvietimas jau įvyko, aptariamas jo pasisekimas ir pateikiami pasiūlymai
kitiems metams.

•III Susitikimas: Kovas-Balandis
•Aptariamas sužadėtinių rengimas parapijoje
•Ieškoma kaip sužadėtinius įtraukti į parapijos gyvenimą.

•IV Susitikimas: Birželis-liepa
•Telšių vyskupijos šeimos centrui pasiūlomi potecialios šeimos sužadėtinių rengimui
parapijoje.
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Šeimos pastoracija
•Organizuoja naujų ir esamų savanorių mokymus šeimos pastoracijai reikalingoms
programoms.
•Bendradarbiauja su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis įstaigomis bei organizacijomis
dirbančiomis šeimos gerovės stiprinimo ir pagalbos srityse.
Vyskupijos Šeimos
•Padeda parengti bei vykdyti veiklos projektus dekanatuose bei parapijose.
Centras
•Bendradarbiauja su Dekanais ir Klebonais visais šeimos pastoracijos klausimais.

Dekanas

•Padeda dekanato kunigams palydėjimo programų įgyvendinime bei savanorių paieškoje .
•Kartu su vyskupijos šeimos centru ir parapijomis organizuoja šeimos palydėjimo programų
savanorių sielovadą ir ugdymą.

•Su parapijos pastoracine taryba ieško šeimų galinčių savanoriauti šeimų sielovadoje.
•Rūpinasi savanoriaujančių šeimų sielovada ir ugdymu, padeda jų veiklose.
Klebonas

•I Susitikimas: Rugsėjis-Spalis
•Pasiūloma šeima atsakinga už parapijos šeimų sielovadą, kuri bendradarbiaus su vyskupijos
šeimos centru (atvyks į savaitgalio trukmės mokymus, kreipsis dėl programos įgyvendinimo).
Parapijos
•Parengia vietą bažnyčioje pritaikytą šeimoms su mažais vaikais. Vietą, kur būtų galima
Pastoracinė Taryba nuraminti vaikus ir grįžti maldai.

•II Susitikimas: Gruodis-Sausis
•Įvertina įrengtą vietą bažnyčioje šeimoms su mažais vaikais.
•Už šeimų sielovadą atsakingoji šeima pristato mokymų metu gautą informaciją apie šeimoms
skirtą programą.
•Su tarybos nariais aptariami šeimoms skirtos programos įgyvendinimo klausimai.
Parapijos
Pastoracinė Taryba •Savanorių komandos norinčių vykdyti šeimų sielovadą parapijoje telkimas (tarybos nariai
rekomenduoja šeimas).
•Sudaryti galimybę šeimoms melstis į joms skirtoje maldos grupėje.

Parapijos
Pastoracinė Taryba

Parapijos
Pastoracinė Taryba

•III Susitikimas: Kovas-Balandis
•Už šeimų sielovadą atsakinga šeima pristato kaip sekasi vykdyti programą.
•Aptariama kaip sekasi šeimų maldos grupės įgyvendinimas.

•IV Susitikimas: Birželis-liepa
•Įvertinamas programos įvykdymas, aptariami pasisekimai ir tobulintini dalykai.
•Susitariama dėl šiais metais savanoriavusių šeimų rekolekcijų.
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Suaugusiųjų katechezė

Telšių Vyskupijos
Katechetikos
Centro Vadovas

•Talkina parapijų klebonams ir katechetams vykdant suaugusiųjų katechezę.
•Teikia informaciją ir metodinę pagalbą.
•Organizuoja katechetų mokymus.
•Renka ir apibendrina statistinius duomenis.

•Palaiko ir koordinuoja suaugusiųkų katechezės veiklą dekanate;
•Inicijuoja bendras dekanato parapijų veiklas ir renginius.
Dekanas

Klebonas

•Koordinuoja suaugusiųjų katechezės programos įgyvendinimą:
•Skiria katechetą/us programai vykdyti;
•Sprendžia programos, vietos ir aukos klausimus.

•I Susitikimas – Rugsėjis
•Apsvarsto kokias programas ar veiklos formas vykdys suaugusiųjų katechezei (pvz. Alfa,
neokatechumenato, tikėjimo pagrindų, Katechumenato-jei parapijoje yra suaugusių
norinčių ruoštis krikšto sakramentui, Motinos maldoje, Švento Rašto, Maldos grupelės,
Parapijos
Rožinio ir t.t.).
Pastoracinė Taryba
•Sprendžia vadovo ar katecheto, užsiėmimų vietų, laiko, dažnumo ir aukos dydžio klausimus.

Parapijos
Pastoracinė Taryba

Parapijos
Pastoracinė Taryba

•II Susitikimas – Gruodis
•Svarsto iškilusius sunkumus ir ieško sprendimo būdų.
•Planuoja kaip šios grupės dalyvius įtraukti į aktyvų Advento ir Kalėdų liturginio laikotarpio
šventimą bendruomenėje.

•III Susitikimas - Kovas
•Apsvarsto iškilusius sunkumus ir ieško sprendimo būdo.
•Planuoja kaip šios grupės dalyvius įtraukti į aktyvų Gavėnios ir Velykų liturginio laikotarpio
šventimą bendruomenėje.

•IV Susitikimas - Birželis
•Apibendrina metinės veiklos rezultatus, įvardindami stipriąsias ir silpnąsias puses bei
patikslina veiklos kryptis ateinančių metų veiklai.
•Apibendrintą metinės veiklos analizę ir pasiūlymus pateikia Telšių vyskupijos katechetikos
Parapijos
Pastoracinė Taryba centrui - tvkcentras@gmail.com iki birželio 30 d.
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Jaunuolių, besiruošiančių Sutvirtinimo Sakramentui sielovada

Telšių Vyskupijos
Katechetikos
Centro Vadovas

Dekanas

•Talkina parapijų klebonams ir katechetams jaunuolių pasirengime Sutvirtinimo
sakramentui.
•Teikia informaciją ir metodinę pagalbą katechetams.
•Organizuoja katechetų mokymus.
•Renka ir apibendrina statistinius duomenis.

•Palaiko ir koordinuoja rengimo Sutvirtinimo sakramentui sielovadą dekanate.
•Inicijuoja ir/ar organizuoja sutvirtinamųjų savaitgalius dekanate.
•Koordinuoja dekanato sutvirtinamųjų kelionę į „Užtvirtink“ dieną Palangoje.

•Koordinuoja rengimo Sutvirtinimo sakramentui programos įgyvendinimą.
•Sprendžia komandos, programos, vietos, laiko ir aukos dydžio klausimus.
Klebonas

Parapijos
Pastoracinė Taryba

Parapijos
Pastoracinė Taryba

Parapijos
Pastoracinė Taryba

•I Susitikimas – Rugsėjis
•Apsvarsto sutvirtinamųjų savaitgalio programas, vietas, laiko ir aukos dydžio klausimus.

•II Susitikimas – Gruodis.
•Apsvarsto iškilusius sunkumus ir ieško sprendimo būdų.

•III Susitikimas - Kovas.
•Įvertina Sutvirtinamųjų savaitgalį ir planuoja kelionę į „Užtvirtink“ dieną Palangoje.

•IV Susitikimas - Birželis.
•Įvertina sutvirtinamųjų rengimo programą, savaitgalio ir kelionės i Palangą rezultatus,
įvardija stipriąsias ir silpnąsias puses bei patikslina veiklos kryptis ateinančių metų veiklai.
•Apibendrintą metinės veiklos analizę ir pasiūlymus pateikia Telšių vyskupijos katechetikos
Parapijos
centrui - tvkcentras@gmail.com iki birželio 30 d.
Pastoracinė Taryba
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Vaikų ir jaunuolių bei jų tėvų katechezė

Telšių Vyskupijos
Katechetikos
Centro Vadovas

•Talkina parapijų klebonams ir katechetams vaikų, jaunuolių bei jų tėvų katechezėje.
•Teikia informaciją ir metodinę pagalbą katechetams.
•Organizuoja tikybos mokytojų ir katechetų mokymus.
•Renka ir apibendrina statistinius duomenis.

•Palaiko ir koordinuoja vaikų jaunuolių bei tėvų katechezės veiklą dekanate.
•Inicijuoja bendras dekanato parapijų veiklas.
Dekanas

Klebonas

•Koordinuoja vaikų, jaunuolių bei jų tėvų katechetinių programų įgyvendinimą parapijoje.
•Skiria katechetą/us programai vykdyti.
•Sprendžia programos, vietos ir aukos dydžio klausimus.

•I Susitikimas – Rugsėjis
•Nusprendžia kokias vaikų ir jaunimo rengimo sakramentams programas naudos šiais
pasiruošimo metais;
•Aptaria veiklos vykdymo vietas ir aukos dydį (rekomenduotina vienodo dydžio auka visame
Parapijos
dekanate);
Pastoracinė Taryba •Apsvarsto tėvų katechezės programos, katecheto, vietos ir susitikimų dažnumo klausimus.
(rekomenduojame ne mažiau 1 kartą per mėn., o kur įmanoma kartą savaitėje).

Parapijos
Pastoracinė Taryba

•II Susitikimas – Gruodis.
•Aiškinasi iškilusius sunkumus ir ieško sprendimo būdų.
•Planuoja kaip šios grupės dalyvius (vaikus, jaunimą ir jų tėvus) įtraukti į aktyvų Advento ir
Kalėdų liturginio laikotarpio šventimą bendruomenėje.

•III Susitikimas - Kovas.
•Aiškinasi iškilusius sunkumus ir ieško sprendimo būdų.
•Planuoja kaip šios grupės dalyvius (vaikus, jaunimą ir jų tėvus) įtraukti į aktyvų Gavėnios ir
Parapijos
Velykų liturginio laikotarpio šventimą bendruomenėje.
Pastoracinė Taryba

•IV Susitikimas - Birželis
•Apibendrina metinės veiklos rezultatus, įvardindami stipriąsias ir silpnąsias puses bei patikslina
veiklos kryptis ateinančių metų veiklai.
•Apibendrintą metinės veiklos analizę ir pasiūlymus pateikia Telšių vyskupijos katechetikos
Parapijos
Pastoracinė Taryba centrui - tvkcentras@gmail.com iki birželio 30 d.
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Jaunimo Sielovada
•Bendradarbiauja su parapijų klebonais, dvasios tėvais ir atsakingais už jaunimo sielovadą.
•Renka ir apibendrina statistiką.
•Rengia mokymus – konsultacijas – pasitarimus dekanatų jaunimo sielovados lyderiams, dvasios
Vyskupijos
Jaunimo Centras tėvams, savanoriams.

Dekanas

•Dekanato jaunimo dvasios tėvai bendradarbiauja su vyskupijos jaunimo centru planuodami metines
veiklas, padeda jas įgyvendinti.
•Kartu su jaunimo dvasios tėvu(-ais) paskiria pasaulietį atsakingą už jaunimo sielovadą dekanate;
•Inicijuoja bendras dekanato parapijų veiklas.

Klebonas

•Koordinuoja jaunimo sielovadą parapijoje.
•Suranda parapijos jaunimo vadovą (-us), galinčius savanoriauti su parapijos jaunimu.
•Išrenka vieną pasaulietį į pastoracinę tarybą, atsakingą už jaunimą.
•Sprendžia jaunimo sielovados įgyvendinimo klausimus parapijoje.

•I Susitikimas – Rugsėjis
•Atlieka parapijos jaunimo sielovados apžvalgą.
•Patvirtina žmogų (-es), galintį (-čius) koordinuoti jaunimo sielovadą parapijoje;
•Aptaria bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis, jaunimo organizacijomis, tikybos mokytojais,
katechetais;
Parapijos
Pastoracinė Taryba •Parengia parapijos veiklų, skirtų jaunimo sielovadai planą, aptaria parapijos jaunimo dalyvavimo
galimybes vyskupijos veikloje.
•Deleguoja parapijos atstovus į Jaunimo sielovados forumą 2019 m. lapkričio 8 d. Kaune.

•II Susitikimas – Gruodis.
•Parenkamos jaunimo sielovados krypys parapijoje.
•Aptaria pasiruošimą Lietuvos jaunimo dienoms Šiauliuose 2020 m. birželio 26-28 d.: ieškoma jaunimo grupes
lydinčių asmenų, renkama grupė norinčių ir galinčių važiuoti, ieškomi finansai dalyvavimo išlaidoms padengti;
Parapijos
•Aptaria
bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis, jaunimo organizacijomis, tikybos mokytojais, katechetais dėl
Pastoracinė Taryba
bendrų veiklų 2020 metais.

Parapijos
Pastoracinė Taryba

•III Susitikimas - Kovas.
•Aptaria jaunimo sielovados ir veiklų situaciją parapijoje.

•IV Susitikimas - Birželis
•Apibendrina metinės veiklos rezultatus, įvardindami stipriąsias ir silpnąsias puses bei patikslina veiklos
kryptis ateinančių metų veiklai.
Parapijos
•Apibendrintą metinės veiklos analizę ir pasiūlymus pateikia Telšių vyskupijos jaunimo centrui:
Pastoracinė Taryba
tvjcentras@gmail.com iki birželio 30 d.
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Caritas

Vyskupijos Caritas
Direktorius

•Dekanatuose palaiko atsakingą asmenį už Caritas veiklos koordinavimą dekanato parapijose.
•Apmoko atsakingus asmenis dekanatuose ir koordinuoja bendras veiklas.

•Pagal galimybes įdarbina atsakingą asmenį ir palaiko bei koordinuoja Caritas veiklą dekanate.
•Inicijuoja naujas veiklas dekanate.
Dekanas

•Ieško parapijos Caritas vadovo galinčio burti savanorius Caritas tarnystei.
•Kviečia savanorius į Caritas bendradarbius.
Klebonas

• I Susitikimas: Rugsėjis-Spalis
• Pasiūlomas žmogus galintis koordinuoti Caritas lankymo veiklą parapijoje.
•Telkiama savanorių komanda galinti lankyti parapijos vienišus ir pagalbos reikalingus žmones.
Parapijos
•Savanorių Caritas tarnystei parapijoje kvietimas (per facebooką, skelbimų lentoje, bažnyčioje,
Pastoracinė Taryba bendruomenėje).

•II Susitikimas: Gruodis-Sausis
•Savanorių komandos surinkimas.
•Vienišų ir pagalbos reikalingų žmonių parapijoje lankymo plano aptarimas.
Parapijos
Pastoracinė Taryba •Patalpos savanorių susirinkimui ieškojimas/ įrengimas.

Parapijos
Pastoracinė Taryba

Parapijos
Pastoracinė Taryba

•III Susitikimas: Kovas-balandis
•Kreiptis į socialinių paslaugų centrą, seniūniją jei reikalinga pagalba.
•Pradėti vykdyti Išklausymo tarnystę jei yra parapijoje sąlygos.

•IV Susitikimas: Birželis-Liepa
•Aptariamos lankymo tarnystės parapijoje patirtys.
•Savanorių pasidalijimas patirtimi, problemų sprendimas ir pasiūlymų ateičiai teikimas.

