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KLAUSIMŲ SUSITIKIMAMS PASIŪLYMAI
Pateikiame klausimų grupes. Vienam susitikimui siūloma pasirinkti vieną grupę. Žinoma, galima
susitikime aptarti ir daugiau klausimų– tuomet reikėtų ilginti susitikimo laiką, programos dalį
„pokalbis grupėje“ pakartoti, padaryti pertrauką tarp temų.
Siūlomi klausimai yra orientaciniai – kiekviena bendruomenė skatinama išsikelti jai aktualias
temas, koreguoti ar pildyti klausimyną.
Bendri klausimai apie Bažnyčią (retai užsukantiems, netikintiems, ne iš „bažnytinės aplinkos“):
1. Koks mano santykis su Bažnyčia? Kaip ją pažįstu?
2. Kas Bažnyčioje man patinka ir kas neramina? Kodėl?
3. Kaip labiau galėčiau įsitraukti į Bažnyčios gyvenimą? Arba - kaip Bažnyčia galėtų tapti
man artimesnė?
Teminės klausimų grupės: (gali tikti ir aktyviems bendruomenės nariams, ir kartais užsukantiems)
(skliausteliuose nurodomi Vademekume pateiktų dešimties temų numeriai, galima pasiskaityti
Vademekumo temų pristatymus ir pajausti platesnį kontekstą)
Temų grupė: keliavimas drauge, dialogas
(pagal 1, 6 Vademekumo temas)
1. Kaip suprantu Bažnyčią „kaip keliaujančius drauge”?
2. Su kuo bendruomenėje „keliaujame drauge”, o kas lieka mūsų bendruomenės pakraščiuose?
3. Kaip galėtų mūsų keliaujančiųjų grupė augti? Kaip mūsų bendruomenės pakrikštytieji gali
dalyvauti Bažnyčios misijoje skelbiant Evangeliją?
Temų grupė: įsiklausymas, kalbėjimas
(pagal 2, 3 Vademekumo temas)
1. Kokį Bažnyčios balsą girdžiu? Per ką Bažnyčia kalba man?
2. Kaip mums sekasi išgirsti skirtingus balsus mūsų bendruomenėje, kaip pavyksta juos atliepti?
(galima detalizuoti pagal vietos situaciją - kitakalbius, vargstančius, senjorus, jaunimą, vaikų tėvus,
neįgaliuosius, netikinčius, kitatikius, migrantus…)
3. Kada ir kaip man pavyksta būti Bažnyčios balsu? Ar galiu mūsų bendruomenėje kalbėti drąsiai,
atvirai ir atsakingai?
Temų grupė: dialogas, ypač bendruomenėms, kuriose ryški dvikalbystė, galima pritaikyti ir santykiui su
kitomis konfesijomis ar religijomis
(pagal 6, 7 Vademekumo temas)
1. Koks mūsų santykis su kitakalbėmis bendruomenėmis? Kas mus vienija, kaip mums sekasi
„keliauti drauge”?
2. Kokių vaisių gauname keliaudami drauge? Kokių sunkumų patiriame?
3. Kokius žingsnius galėtume žengti, kad mūsų bendrystė būtų dar vaisingesnė
(džiaugsmingesnė)?
Temų grupė: bendra atsakomybė už misiją, šventimas, dalyvavimas
(pagal 4, 5, 8 Vademekumo temas)
1. Kaip aš suprantu, kokia yra Bažnyčios misija, kokiose srityse ji išsiskleidžia?
2. Kokios veiklos mūsų bendruomenėje skatinamos (ar yra stipriausios)? Kokios sritys yra
primirštos?
3. Kaip padedame tiems, kurie bendruomenėje atlieka įvairias misijas? Kas mane paskatintų
įsitraukti į savanorystę / tarnystę bendruomenėje?
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Temų grupė: dalyvavimas, sprendimų priėmimas, sinodalumas
(pagal 8, 9, 10 Vademekumo temas)
1. Kaip suprantu dalyvavimą Bažnyčioje ir bendrą atsakomybę už Bažnyčią?
2. Kaip mums pavyksta bendradarbiauti vykdant veiklas bendruomenėje? Kaip gebame įsitraukti
/ įtraukti bendruomenės narius į planavimą ar sprendimų priėmimą?
3. Kokį ugdymą nariams mūsų bendruomenė gali pasiūlyti?

Panevėžio vyskupijos suformuluoti klausimai
Panevėžio vyskupijos sinodinio kelio komanda detalizavo klausimus septynioms temoms, jais taip
pat galima pasinaudoti:
Kelionės bendrakeleiviai
1. Kaip aš patiriu priklausomybę Bažnyčiai?
2. Kaip arti ir kaip dažnai esu bažnytinėje bendruomenėje?
3. Ko reikia, kad būčiau arčiau ir dažniau?
4. Kaip galiu prie to prisidėti?
Įsiklausymas ir kalbėjimas
1. Kaip man sekasi išgirsti Dievo balsą per Šventąjį Raštą ir Bažnyčios mokymą?
2. Kur Bažnyčioje šiandien galiu pasidalinti tuo, ką išgirdau Dievo Žodyje ir Bažnyčios mokyme?
3. Kaip tai, ką išgirdau, pritaikau savo kasdieniame gyvenime ir, būdamas Bažnyčios narys,
bendruomenės gyvenime?
4. Kaip siekiu bendrystės su silpniausiais ir labiausiai pažeidžiamais, atstumtais visuomenės ir
bendruomenės nariais?
Šventimas
1. Kaip mūsų bendruomenėje malda ir liturginiai šventimai įkvepia ir kreipia mūsų bendrą gyvenimą
ir misiją?
2. Kaip mūsų Bažnyčioje skatinamas veiklių tikinčiųjų dalyvavimas liturgijoje?
3. Kiek erdvės suteikiama dalyvauti liturginėse tarnystėse: Dievo Žodžio skaityme, patarnavime,
giedojime, aukų rinkime, atnašų nešime, komunijos dalinime ir kt.?
Atsakomybė už bendrą misiją
1. Kaip suprantu, kokia yra Bažnyčios misija?
2. Kaip galiu prisidėti prie šios misijos?
3. Kas šiandien man padeda ir trukdo veikliai misionieriauti – skelbti ir dalintis savo tikėjimu su
netikinčiais ir ieškančiais?
Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas
1. Kaip suprantu dialogo – tiesos ieškojimo – vaidmenį Bažnyčios gyvenime?
2. Kaip prie tiesos galime priartėti bendradarbiaujant?
3. Kaip Bažnyčioje surandame Apreikštąją Tiesą, tiesos ir gyvenimo prasmės klausimus ir kaip
dalinamės su kitais?
4. Koks mūsų kaip krikščionių bendruomenės santykis su kitų bažnyčių krikščionimis ir su
nekrikščionimis?
Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas
1. Kas ir kaip, mano manymu, Bažnyčioje priima sprendimus, kaip tai taikoma praktikoje?
2. Kaip skatinamos ir palaikomos pasauliečių tarnystės ir atsakomybės?
3. Kaip ir kuo prisidedu prie savo bažnytinės bendruomenės gyvenimo, tarnysčių ir veiklų (savanoryste,
auka, dalyvavimu pastoracinėje taryboje, maldos grupėje, karitatyvinėje veikloje ir kt.)?
4. Kokią teigiamą patirtį gaunu ar galėčiau gauti įsitraukdamas į bažnytinį gyvenimą?
5. Kokios priemonės ir procedūros taikomos skaidrumui ir atsakomybei skatinti?
Sinodalumo ugdymas
1. Kaip mūsų bendruomenė gali toliau eiti kartu sinodiniu keliu?
2. Kaip auginti bendruomeniškumą, susietumą vienų su kitais Bažnyčioje ir jos veikime?

