
 
 

Kad sinode būtų išgirsti ir jaunuoliai (metodika) 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras džiaugiasi gavęs Palencijos vyskupijos (Ispanija) sinodo 

komandos sutikimą jų paruoštą metodiką išversti į lietuvių kalbą ir ja naudotis einant sinodo keliu.  

 

Išgirskime jaunimo balsą, ką jie galvoja ir jaučia dalyvaudami sinodo procese klausdami savęs: 

Kokių žingsnių turime imtis, kad augtume, kaip Bažnyčia, kuri nori eiti kartu su kitais, šiame XXI 

amžiuje? 

 

Toliau pateikta metodika skirta diskusijai su jaunuoliais. Prieš pradedant darbą su grupe kviečiame 

įdėmiai perskaityti pateiktą medžiagą.  

 

Plačiau apie sinodo temas: https://sinodas.katalikai.lt/bdok/vademekumas/. 

 

Surinktus atsiliepimus prašome siųsti el. p.: jaunimo.vvjc@gmail.com, jei esate iš Vilkaviškio 

vyskupijos arba savo vyskupijos koordinatoriams, jei esate iš kitų Lietuvos vyskupijų.   

 

Dėkojame už tarnystę! 

 

 

https://sinodas.katalikai.lt/bdok/vademekumas/
mailto:jaunimo.vvjc@gmail.com


 

Susitikimo eiga – žingsnis po žingsnio: 
 

Sinodas = keliauti drauge 

Susitikę su jaunuoliais, trumpai pristatykite jiems kas yra sinodas, ko šiuo sinodu siekiama ir 

kodėl yra svarbios jaunuolių patirtys ir atsiliepimai. 

 

1. Pakvieskite jaunuolius užpildyti žemiau pateiktą apklausą. 

Apklausa turi būti atlikta savarankiškai, nediskutuojant su kitais. Kiekvienas jaunuolis įvertina visus 

teiginius nuo 1 (visai ne) iki 5 (tikrai taip) pagal savo asmeninę patirtį apie Bažnyčią. 

 

Temos:  1 2 3 4 5 

Klausytis ir 

kalbėti 

Parapijoje, Bažnyčioje yra sudarytos galimybės išsakyti 

savo nuomonę. 

     

Jaučiausi išklausyta/s, dalyvaudama/s parapijoje, 

grupėse ir pan. 

     

Manau, kad Bažnyčia domisi atskirtųjų, marginalizuotų 

ir t.t. gyvenimu, nuomone ir indėliu. 

     

Šventimas 

Aktyviai dalyvauju šventėse, kurios vyksta parapijoje, 

mokykloje, mieste ir t.t. 

     

Religinės šventės, kuriose dalyvauju, turi prasmę mano 

gyvenime. 

     

Atsakomybė už 

bendrą misiją 

Bažnyčioje pareigas ir atsakomybes dalijasi pasauliečiai, 

tikintieji ir kunigai. 

     

Mes, jaunimas, galime teikti pasiūlymus ir iniciatyvas 

parapijoje, jausdami paramą ir palaikymą. 

     

Dialogas 

Bažnyčioje ir 

visuomenėje 

Bažnyčioje yra erdvė dialogui: atsižvelgiama į jaunimo, 

moterų ir vyrų nuomonę. 

     

Socialinės problemos yra Bažnyčios gyvenimo ir žinios 

dalis. 

     

Mūsų visuomenėje girdimas Bažnyčios balsas, 

smerkiantis neteisybę ir skelbiantis Jėzaus žinią. 

     

Autoritetas ir 

dalyvavimas, 

sprendimų 

priėmimas 

Kai jaunimui reikia priimti gyvybiškai svarbius 

sprendimus, Bažnyčioje galime rasti paramą ir 

palydėjimą. 

     

Sprendimus Bažnyčioje priima visi tikintieji.      

Bažnyčioje skatinamas skaidrumas ir atsakomybė.      

 

 

2. Apžvelkite jaunuolių įvertinimus, sužinokite plačiau apie patirtis lemiančias skirtus balus. 
Jaunuolių atliktas vertinimas duoda akstiną dialogui plėtoti. Diskusijos metu jaunuoliai paskatinami 

išreikšti savo nuomonę apie Bažnyčią ir patirtį joje. 

 

3. „Pagaukite esmę“. Apmąstykite visa, kas buvo pasakyta jaunuolių ir apibendrinkite tai vienu 

sakiniu. 

Sudarykite 5 grupes, kad kiekviena grupė darbuotųsi prie vienos iš temų. Apibendrinę tai, kas 

išryškėjo diskusijos metu, jaunuoliai tai užrašo vienu sakiniu išreikšdami diskusijos esmę. 

 

Pagalbine priemone gali būti vadovo lentoje / lape / kompiuteryje pasižymėti jaunuolių teiginiai. 

 

4. Mažose grupelėse (po 4 jaunuolius) jaunuoliai raštu atsako į žemiau pateiktus klausimus:  

   1) Kokį teigiamą ir vertingą indėlį į šiandieninį pasaulį įnešą Bažnyčia? 

   2) Kokius aspektus, jūsų nuomone, reikėtų keisti / į ką reikėtų labiau atkreipti dėmesį Bažnyčioje? 

 

Kiekviena grupelė pasidalina savo įžvalgomis, rezultatai apibendrinami. 

 



 

 

GRUPĖJE ATLIKTO DARBO SINTEZĖ 
VADOVO LAPAS 

 

„Pagaukite esmę“. Apmąstykite visa, kas buvo pasakyta jaunuolių ir apibendrinkite tai vienu 

sakiniu: 

 

 

 

 

Mažose grupelėse (po 4 jaunuolius) jaunuoliai raštu atsako į žemiau pateiktus klausimus:  

1) Kokį teigiamą ir vertingą indėlį į šiandieninį pasaulį įnešą Bažnyčia?  

2) Kokius aspektus, jūsų nuomone, reikėtų keisti ir / ar labiau pasirūpinti Bažnyčioje? 

Atsakymų į klausimus sintezė: 

 

 

 

 

 

 

Parinkite kelis pavyzdžius iš laiškų popiežiui, kuriuose būtų įdomūs jaunuolių pasiūlymai – kaip 

jie patys prisidėtų prie Bažnyčios ateities. 

 

 

 

 

 

 

Trumpai aprašykite savo patirtį ir atlikto darbo įvertinimą: 

 

 

 

 

 
 

5. Klausome dainos. Atsakome į žemiau pateiktus klausimus: 

 

Andrius Mamontovas „Kieno tu pusėj? 

 

1. Tai, ką tu skleidi, sugrįš pas tave – 

Ir tamsiausia naktis, ir šviesiausia diena. 

Ką norėtum atrast, kai pabusi ryte, 

Dar gali apsispręst šiandien vakare. 

 

Priedainis: 

Hey, kieno tu pusėj? 

Hey, kieno tu pusėje? 

https://youtu.be/0l8o3_VOGDA  

 

2. Ar viskuo dalinies, ar matai tik save? 

Ar klausaisi širdies ar geriau migloje? 

Tau taip reikia tiesos, ar tik žodžių saldžių? 

Aš vis klausiu tavęs, nes ir pats tai girdžiu. 

 

Priedainis: 

Hey, kieno tu pusėj? 

Hey, kieno tu pusėje? 

 

Ar dainoje yra žinučių, susijusių su Bažnyčios misija? Kokių? 

Surašykite tai, ką Bažnyčia ir toliau turi daryti bei uždavinius, sritis, aspektus, kuriose ji turi tobulėti, 

keistis. 

 

6. Jaunimas parašo popiežiui trumpus laiškelius, kuriuose pateikia savo pasiūlymus kaip 

Bažnyčia turėtų būti tobulinama, kuo galėtų prisidėti patys jaunuoliai. 

https://youtu.be/0l8o3_VOGDA


 

JAUNUOLIO LAPAS 
 

1. Užpildyk apklausą. Įvertink visus teiginius nuo 1 (visai ne) iki 5 (tikrai taip) pagal savo asmeninę 

patirtį apie Bažnyčią. Apklausa turi būti atlikta savarankiškai, nediskutuojant su kitais. 

Temos:  1 2 3 4 5 

Klausytis ir 

kalbėti 

Parapijoje, Bažnyčioje yra sudarytos galimybės išsakyti savo 

nuomonę. 

     

Jaučiausi išklausyta/s, dalyvaudama/s parapijoje, grupėse ir pan.      

Manau, kad Bažnyčia domisi atskirtųjų, marginalizuotų ir t.t. 

gyvenimu, nuomone ir indėliu. 

     

Šventimas 

Aktyviai dalyvauju šventėse, kurios vyksta parapijoje, 

mokykloje, mieste ir t.t. 

     

Religinės šventės, kuriose dalyvauju, turi prasmę mano 

gyvenime. 

     

Atsakomybė 

už bendrą 

misiją 

Bažnyčioje pareigas ir atsakomybes dalijasi pasauliečiai, tikintieji 

ir kunigai. 

     

Mes, jaunimas, galime teikti pasiūlymus ir iniciatyvas parapijoje, 

jausdami paramą ir palaikymą. 

     

Dialogas 

bažnyčioje ir 

visuomenėje 

Bažnyčioje yra erdvė dialogui: atsižvelgiama į jaunimo, moterų ir 

vyrų nuomonę. 

     

Socialinės problemos yra Bažnyčios gyvenimo ir žinios dalis.      

Mūsų visuomenėje girdimas Bažnyčios balsas, smerkiantis 

neteisybę ir skelbiantis Jėzaus žinią. 

     

Autoritetas ir 

dalyvavimas, 

sprendimų 

priėmimas 

Kai jaunimui reikia priimti gyvybiškai svarbius sprendimus, 

Bažnyčioje galime rasti paramą ir palydėjimą. 

     

Sprendimus Bažnyčioje priima visi tikintieji.      

Bažnyčioje skatinamas skaidrumas ir atsakomybė.      

 

2. Apibendrink gautus rezultatus. Drauge su bendraamžiais peržvelk užpildytą lentelę, nesutampant 

nuomonėms – padiskutuokite ir užrašykite apibendrinantį sakinį nusakantį jūsų grupės / klasės patirtis. 

 

3. „Pagauk esmę“. Apmąstyk visa, kas buvo pasakyta diskutuojant ir apibendrink tai vienu sakiniu: 

 

4. Mažose grupelėse raštu atsakyk į žemiau pateiktus klausimus (rašyti galima kitoje lapo pusėje):  

   1) Kokį teigiamą ir vertingą indėlį į šiandieninį pasaulį įnešą Bažnyčia? 

   2) Kokius aspektus, tavo nuomone, reikėtų keisti / į ką reikėtų labiau atkreipti dėmesį Bažnyčioje? 

 

5. Klausome dainos: 

Andrius Mamontovas „Kieno tu pusėj?“ 

 

1. Tai, ką tu skleidi, sugrįš pas tave – 

Ir tamsiausia naktis, ir šviesiausia diena. 

Ką norėtum atrast, kai pabusi ryte, 

Dar gali apsispręst šiandien vakare. 

 

Pr.: Hey, kieno tu pusėj? 

Hey, kieno tu pusėje? 

https://youtu.be/0l8o3_VOGDA  

 

2. Ar viskuo dalinies, ar matai tik save? 

Ar klausaisi širdies ar geriau migloje? 

Tau taip reikia tiesos, ar tik žodžių saldžių? 

Aš vis klausiu tavęs, nes ir pats tai girdžiu. 

 

Pr.: Hey, kieno tu pusėj? 

Hey, kieno tu pusėje? 

 

Ar dainoje yra žinučių, susijusių su Bažnyčios misija? Kokių? 

Surašykite tai, ką Bažnyčia ir toliau turi daryti, taip pat uždavinius, sritis, aspektus, kuriose ji turi tobulėti, 

keistis. 

 

6. Parašyk popiežiui trumpą laiškelį, kuriame pateiki savo pasiūlymus kaip Bažnyčia turėtų būti 

tobulinama, kuo galėtum prisidėti pats. 

https://youtu.be/0l8o3_VOGDA


 

 


