
 
 

Su šv. Kalėdomis!
Pasitikdami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimtadienį prisimename 
 nenusakomai brangią Dovaną: Jėzus  padovanojo mums pats save!  Tą
Viešpaties Dovanos palaimą jaučiame ir mes, Alfa kurso centras, kuriems rūpi,
kad Alfa kursai neštų Gerąją Naujieną visai Lietuvai. 

2022 - uosius pradėjome įsijungdami į Sinodinį kelią. Vilniaus Arkivyskupijos sinodo
grupelių moderatoriams pasiūlėme 3 nuotolinių susitikimų ciklą. Daugiau nei 60-čiai
prisijungusių moderatorių padėjome reflektuoti savo patirtį, kartu spręsti iškylančias
problemas bei įkvėpti drąsos tęsti šį kelią.

Gegužės 27 -29 d. Zalensų sodyboje vyko
Savaitgalis skirtas Alfa kursų koordinatoriams
„Vadovai vadovams: kaip būti lyderiu krizės
akivaizdoje?“ (Apibendrinimas nuotraukomis čia)
Apie 30 Alfa kursų koordinatorių kartu nutarė
siekti, kad Alfa kursas pasiektų kiekvieną Lietuvos
gyventoją.

 Šiemet įvyko net 88 Alfa kursai visoje Lietuvoje! 

Melstis už taiką kasdien kartu su įvairių šalių Alfa kursų
koordinatoriais pradėjome dar prieš prasidedant karui
Ukrainoje. Tačiau Rusijos invazija Ukrainoje nuolat stebina
nežmonišku žiaurumu, todėl iki šiol visos mūsų maldos
pirmiausia kyla į Dievą už taiką. Su Lietuvos Alfa komandų
nariais meldžiamės kiekvieną mėnesio antrąjį pirmadienį 19.30
val. zoom platformoje, ir patiriame, kaip nuostabiai Viešpats
išklauso mūsų maldų.

 Įprastu metu, trečiąjį rugsėjo šeštadienį vyko pasirengimo Alfa
kursams seminaras internetu „Alfa Pradžiamokslis 22“, kuriame
net 46 nauji įvairių Alfa komandų nariai buvo padrąsinti ir
įkvėpti daryti Alfa kursą kokybiškai. Šiemet net 9
parapijos/bažnyčios pirmą kartą darė Alfa kursą, įsijungdami į
mūsų gausią 60-ties bažnyčių Alfa šeimą.
 

                       Žiūrėti br. Pijaus įvadą. 
 

          (kitus mokymus galite pažiūrėti prisiregistravę mūsų puslapyje)

https://drive.google.com/file/d/1CkNMEHuRU-HD48DW-PqTOjJ7Fh_hn07F/view?usp=share_link
https://www.youtube.com/watch?v=m_khdAYJ43s


Pats svarbiausias šių metų įvykis - tai mūsų visų jubiliejus: šiemet
sukanka 20 metų nuo Alfa kurso pradžios Lietuvoje!   "Alfa Gimtadienio"
šventėje svečiavosi Geoff ir Hope Price, nuostabi šeimą iš Anglijos, kurie
prieš 20 metų pirmą kartą pristatė Alfa Lietuvai, taip pat klausėmės
liudijmų apie tai, kaip Alfa prasidėjo Lietuvoje ir kaip ši kelionė su Dievo
pagalba tęsiasi. 

Per 20 metų Alfa kurse sudalyvavo 36 tūkstančiai Lietuvos
gyventojų, įvyko 1180 kursų 175 bažnyčiose/parapijose!

Bet svarbiausia - kartu su daugiau, nei 100 Alfa kursų komandų narių
dėkojome Dievui už visas per tuos metus išlietas Jo malones bei
prašėme palaimos Alfa kursams ateityje.

Dėkojame Dievui už visus įvykusius ir vykstančius Alfa kursus, kurie, kai vyksta kokybiškai,
atgaivina parapijas ir bažnyčias, atneša žmonėms viltį ir sukuria svetingumo kultūrą.
Apie tai pasakoja ir trumpas filmas, kuris jau pasklido po visą pasaulį: "Atstatytos
Bažnyčios istorija" Pasižiūrėti čia.

Dėkojame visiems, kurie savo dovana įsijungiate į bendrą Alfa šeimą ir Alfa kurso
centrui Lietuvoje padedate rūpintis kursų kokybe ir augimu. Taip mes visi kartu

išpildome Viešpaties pavedimą: 

"Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai." (Mk 16,15)

Viešpaties malonės pilnų Kalėdų jums linki
Alfa kurso centras Lietuvoje

 Kviečiame prisidėti malda bei dovana
prie bendros kelionės su Alfa kursais. 

Dovaną galite palikti čia.

https://www.youtube.com/watch?v=e_zZpxx4PDc&t=4s
https://alfakursai.lt/parama/
https://alfakursai.lt/parama/
https://alfakursai.lt/parama/
https://alfakursai.lt/parama/

