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I straipsnis. Parapijos ir Parapijos pastoracinės tarybos (PPT) pavadinimas
Šios gairės yra skirtos Šv. Kazimiero parapijos pastoracinei tarybai (Cleveland, Ohio).
II straipsnis. Parapijos paskirties pareiškimas
Šv. Kazimiero parapija, apjungianti įvairių tautybių katalikus, turi dvigubą misiją: vienyti bei stiprinti
apylinkės lietuvių bendruomenę ir nuoširdžiai priimti visus, norinčius įsijungti į parapijos šeimą.
Mes esame pašaukti būti tikinčiaisiais, kurie laiko Eucharistiją savo gyvenimo centre. Mes esame
kviečiami įgyvendinti Evangelijos mokymus ir atpažinti Kristų sakramentuose bei vienas kitame.
Mes stengiamės patenkinti įvairaus amžiaus parapijiečių dvasinius poreikius. Mes siekiame kurti
ryšius parapijos apylinkėje ir puoselėti lietuviškus papročius bei tradicijas. Mes ryžtamės atsiliepti į
visus iššūkius ir, drauge dirbdami, kurti stiprią parapiją.
III straipsnis. Paskirtis ir pareigos
A. Paskirtis. Parapijos pastoracinės tarybos paskirtis yra puoselėti parapinės bendruomenės dvasinį
vystymąsi ir planuoti būdus parapijai vykdyti Bažnyčios misiją. PPT rūpinasi visos parapijos
dvasiniais poreikiais bei interesais. PPT stengiasi kurti, stiprinti bei puoselėti tikėjimą ir stiprinti
narius, jiems skiepijant atsakingumą už parapiją ir kritinę galvoseną.
B. Pareigos. Parapijos pastoracinė taryba veikia kaip klebono patariamasis organas šiose pagrindinėse
parapijos gyvenimo srityse:
Dvasinio ugdymo. PPT yra pamaldumo, bendradarbiavimo, šventimo bei paslaugumo sektinas
pavyzdys. Stiprinant bendruomeniškumą, PPT nariai yra raginami nuolat atsinaujinti per maldą,
mokslą, įsiklausymą ir pokalbius. Savo pavyzdžiu jie vadovauja visos parapinės bendruomenės
dvasiniam atsinaujinimui ir vystymuisi.
Parapinio planavimo. PPT taip pat yra parapijos pokyčių planavimo organas. Jai yra pavesta
įžvelgti, ką reikia paremti, pakeisti ar išvystyti, kad parapija tobuliau atsilieptų Dievo pašaukimui ir
savai vizijai bei misijai. PPT sudarys parapijos veiklos planą, apimantį ir ilgalaikius,
perspektyvinius prioritetus; PPT jį kasmet peržiūrės. PPT tariasi su klebonu apie siūlomus tikslus,
klebono ir parapijos politiką ir parapijos personalo ar kitų grupių sudarytas programas, ypač tokias,
kurios siejasi su žymiais poveikiais parapijos bendruomenei ar su jos gyvenimo pokyčiais.
Parapijos politikos išvystymo. PPT sukuria, peržiūri ir rekomenduoja parapijos politikos principus,
gaires. Klebonas yra įpareigotas užtikrinti, kad parapijos personalo ir kitų asmenų bei grupių
siūlomi svarbūs parapijos politikos pakeitimai ar papildymai būtų pateikti Parapijos pastoracinei
tarybai, kad ši juos peržiūrėtų ir pareikštų savo nuomonę. Parapijos politikos, planų ir programų
sudarymas ir vykdymas bus paremtas patikimais Finansų tarybos patarimais ryšium su reikalingais
ištekliais (žr. IV straipsnį).
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Ryšių. PPT privalo reguliariai palaikyti ryšius su parapijiečiais. PPT yra kanalas, per kurį parapinės
veiklos planuotojai informuojami apie parapijiečių išgyvenimus, poreikius ir viltis. PPT taip pat
palaiko ryšius su vyskupijos bei visos Bažnyčios bendrijomis ir su kitų konfesijų bei vietinėmis
visuomeninėmis bendrijomis.
Suprantame, kad šios sferos yra tarpusavyje susijusios ir dėl to gali iškilti neaiškumų ar susikirtimų.
Visada pageidaujama, kad sprendimų priėmimas būtų pagrįstas bendru sutarimu.
IV straipsnis. Vaidmenys ir santykiai (žr. Priedą A – Šv. Kazimiero parapijos organizacinė sandara)
A. PPT ir Finansų taryba. PPT Finansų tarybai pateikia parapijos paskirties pareiškimą, parapijos
planus ir siekius, išdėstytus pagal svarbumą. Finansų taryba Parapijos pastoracinei tarybai suteikia
patikimus finansinius patarimus ir planus ryšium su ištekliais, reikalingais parapijos politikos, planų
ir programų sudarymui ir vykdymui.
B. Klebonas ir PPT. Klebonas vadovauja Parapijos pastoracinei tarybai. Klebonui tenka atsakomybė
už galutinį patvirtinimą ir vykdymą Parapijos pastoracinės tarybos pateiktų rekomendacijų ryšium
su planais, programomis bei patarnavimais parapijai. Klebonas nėra įpareigotas laikytis Parapijos
pastoracinės tarybos nurodymų. Jeigu yra įtikinamų priežasčių klebonui nepritarti PPT
pasiūlymams, jis turėtų tas priežastis Parapijos pastoracinei tarybai paaiškinti.
C. Parapijos komisijos. Parapijos komisijos įsteigiamos Parapijos pastoracinės tarybos ir veikia
Parapijos pastoracinei tarybai vadovaujant.
V straipsnis. Nariai
A. Siekiai, renkant PPT narius. PPT narių parinkimo gairės sudarytos, siekiant šių tikslų:
1. Turint omenyje Šv. Kazimiero parapijos sudarymo istoriją bei jos asmeninės (ne teritorinės)
parapijos statusą, siekiama užtikrinti ir lietuvių, ir kitataučių tinkamą atstovavimą.
2. Siekiama užtikrinti pakankamą PPT sudėties įvairovę.
3. Siekiama užtikrinti pakankamai dažną PPT narių kaitą, kad būtų skatinami nauji požiūriai ir
naujos mintys.
B. Narių skaičius. PPT bus sudaryta iš dešimt (10) asmenų.
C. Išrinkti ir paskirti nariai
1. Aštuonis (8) PPT narius rinks parapijiečiai.
2. Du (2) PPT narius paskirs klebonas.
D. Rinktųjų narių sandara. Aštuonių (8) rinktųjų narių sandara bus tokia:
1. Du (2) nariai bus renkami iš lietuvių tarpo.
2. Du (2) nariai bus renkami iš kitataučių tarpo.
3. Likusieji keturi (4) nariai bus renkami iš visos parapijos, neatsižvelgiant į tautybę.
E. Paskirtųjų narių sandara – Dviejų paskirtųjų PPT narių parinkimui būtinų sąlygų nėra. Tikimasi,
kad parinkdamas skiriamus narius klebonas pasistengs didinti PPT narių etninę, lytinę, kultūrinę bei
profesinę įvairovę.
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F. Kadencijos ilgis/kadencijos pradžios išskirstymas. PPT nariai eis pareigas po dvejus metus.
Penki pradinės PPT tarybos nariai eis pareigas tiktai vienus metus. Dėl to, po pirmųjų metų, pusė
PPT narių kasmet pasikeis.
1. Sudarant pradinę PPT, nariai, kurie eis pareigas tik vienus metus, bus atrinkti šia tvarka:
a. Tarp išrinktųjų narių, pareigas tik vienus metus eis tie kiekvienos kategorijos nariai, kurie
savo kategorijoje bus surinkę mažiausią skaičių balsų (t.y., vienas lietuvis, vienas kitatautis,
du rinkti iš visos parapijos).
b. Klebonas nuspręs, kuris jo paskirtas PPT narys eis pareigas vienus metus.
2. Sudarant visas kitas PPT (po pirmosios), kiekvieno nario kadencija bus dvejų metų.
G. Kadencijų skaičiaus apribojimas. Asmuo gali būti PPT nariu ne daugiau kaip dvi kadencijas iš
eilės. Praėjus bent vieniems metams po jo paskutinės kadencijos pabaigos, buvęs PPT narys vėl gali
kandidatuoti į PPT.
H. Nario pašalinimas iš PPT. PPT nariai privalo dalyvauti visuose PPT posėdžiuose. Jeigu dvylikos
mėnesių laikotarpiu PPT narys praleidžia trečdalį posėdžių, PPT turėtų apsvarstyti jo pakeitimą kitu
kandidatu.
VI straipsnis. Valdyba ir Pareigybės
A. Pasiskirstymas pareigybėmis. Valdyba turėtų būti renkama maldos dvasia, kad sektųsi įžvelgti,
kurie asmenys šioms pareigybėms tinkamiausi. Visi PPT nariai turėtų aktyviai išsireikšti; vienas ar
keli veiklesni nariai neturėtų užgožti kitų narių iniciatyvos. Geriausias valdybos parinkimo būdas
yra bendru sutarimu. Tuo atveju, kai susitarti nepavyksta, valdyba gali būti išrinkta 2/3 PPT narių
balsais.
B. Valdyba ir pareigybės. PPT nariai išrinks pirmininką, vicepirmininką, protokolų sekretorių ir
ryšių sekretorių.
1. Pirmininkas rūpinasi organizaciniais PPT reikalais ir pirmininkauja visiems PPT posėdžiams.
Pirmininkas turi suprasti grupių dinamiką ir sugebėti efektyviai vadovauti pokalbiams. Kaip
vadovas, pirmininkas puoselėja vienybę ir pastovumą, ugdydamas pasitikėjimo bei draugiškumo
klimatą, pagrįstą nuoširdžia pagarba visiems.
Pareigos
a. Vadovauti PPT posėdžiams
b. Sudaryti darbotvarkę, posėdžiuose palaikyti tvarką ir užtikrinti, kad parapijiečiams būtų
pranešta apie PPT veiklą
c. Padėti komisijų pirmininkams vykdyti užduotis ir pareigas
2. Vicepirmininkas eina pirmininko pareigas, jam nesant.
Pareigos
a. Talkinti pirmininkui vedant PPT reikalus
b. Pirmininkauti komitetui, kuris kasmet peržiūri PPT gaires
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3. Protokolų sekretorius. Jo pagrindinės pareigos yra užprotokoluoti PPT veiklą ir laikytis PPT
nurodymų.
Pareigos
a. Visų PPT posėdžių protokolus surašyti, tvarkingai laikyti ir jų kopijas išdalyti nariams
b. Vesti narių sąrašą ir jų dalyvavimo posėdžiuose įrašus
c. Pirmininkui pranešti apie nusižengimus dalyvavimo posėdžiuose taisyklėms
d. Papildomų posėdžių protokolų kopijas išsiuntinėti visiems PPT nariams
e. PPT nariams išdalyti informaciją ir laiškus pagal nurodymus ir atlikti reikalingą
susirašinėjimą
f. Vesti PPT adresų sąrašą
4. Ryšių sekretorius. Jo pagrindinės pareigos yra tvarkyti reikalus tiesiogiai nesusijusius su PPT
posėdžių protokolavimu.
Pareigos
a. Saugoti patvirtintas PPT gaires, protokolų knygas ir visus PPT ir komisijų bei komitetų
oficialius dokumentus
b. Parapijai paskelbti periodinius pranešimus apie PPT atliktus reikalus
c. PPT narių vardus, pavardes ir adresus nusiųsti atitinkamoms vyskupijos organizacijoms ar
skyriams
d. Derinti komunikaciją tarp PPT ir kitų parapijos organizacijų, pirma pasitarus su klebonu
e. Į parapijos kalendorių įrašyti visų PPT posėdžių bei renginių datas
C. Kadencijos
1. Pirmajame naujos Parapijos pastoracinės tarybos posėdyje valdyba bus išrinkta vienų metų
kadencijai.
2. Pirmininkas ir vicepirmininkas šias pareigas gali eiti neilgiau kaip dvi kadencijas paeiliui.
VII straipsnis. Kandidatų iškėlimo ir parinkimo procedūra
A. Kandidatų kvalifikacija. Kandidatams į PPT reikalavimai:
1. Kandidatas privalo būti registruotas parapijos narys.
2. Kandidatui iki pirmosios rinkimų dienos turi būti suėję ne mažiau kaip 18 metų.
3. Kandidatas negali būti tuolaikinis Finansų tarybos arba Patariamojo komiteto narys.
B. Kandidatų iškėlimo tvarka
1. Kandidatai patys save iškelia (pasisiūlo).
2. Parapijietis pareiškia ketinimą kandidatuoti užpildydamas paraiškos anketą. Anketoje jis nurodo:
a. Ar kandidatuoja kaip lietuvis, ar kaip kitatautis
b. Kodėl jis nori tapti PPT nariu
c. Savo sugebėjimus / privalumus, aktualius Parapijos pastoracinei tarybai
3. Užpildytos paraiškos anketos bus prieinamos visiems parapijiečiams peržiūrėti prieš PPT
rinkimus.
C. Teisėti rinkėjai. Teisę balsuoti PPT rinkimuose turi visi, kurie:
1. yra registruoti parapijos nariai. Registracija turi būti atlikta ne vėliau kaip vieną savaitę prieš
pirmąją rinkimų dieną.
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2. iki pirmosios rinkimų dienos yra suėję ne mažiau kaip 16 metų.
D. Rinkimų komisija. PPT paskirs rinkimų komisiją, sudarytą iš mažiausiai trijų (3) narių. Rinkimų
komisijos narys negali būti kandidatas į PPT. Rinkimų komisijos veiklą tvirtina PPT.
Rinkimų komisija atliks šias pareigas:
1. Kandidatų iškėlimo eigoje:
a. Paruoš PPT paraiškos anketos blanką
b. Informuos parapijiečius apie PPT kandidatų iškėlimo eigą
c. Užtikrins, kad kandidatams tinkamai išaiškintos PPT narių pareigos
d. Surinks ir patvirtins PPT paraiškos anketas
2. Rinkimų eigoje:
a. Paruoš rinkimų biuletenius
b. Paruoš rinkimų taisykles
c. Užtikrins, kad rinkėjams tinkamai išaiškintos jų pareigos ir rinkimų taisyklės
d. Užtikrins, kad rinkėjai tinkamai informuoti apie visų kandidatų paraiškas
e. Išdalys rinkimų biuletenius visiems teisėtiems rinkėjams
f. Patvirtins ir suskaičiuos visus rinkimų biuletenius
g. Paruoš rinkimų rezultatų raštišką santrauką
VIII straipsnis. Komisijos
A. Sandara
1. PPT sukuria sandarą, kurioje visi parapijos talkos būreliai ir organizacijos bendradarbiauja,
siekdami skatinti parapijos dvasinį vystimąsi ir puoselėti Bažnyčios misiją.
2. PPT bendradarbiauja su esamaisiais parapijos talkos būreliais ir, pasitarusi su klebonu, paveda
kai kurias pareigas komisijoms arba komitetams.
3. Kiekvienas egzistuojantis parapijos talkos būrelis pateks į vienos ar kitos konkrečios komisijos
sferą. Kiekvienos komisijos komitetų veiklos suderinimu ir jų tarpusavio ryšiais rūpinsis trijų
asmenų grupė, susidedanti iš pirmininko, vicepirmininko ir sekretoriaus. Šioms vietoms užimti
kiekviena komisija iš savo tarpo išrinks tinkamus narius dvejų metų kadencijai. Pasibaigus
dvejų metų kadencijai, pirmininkas to posto nebegali vėl užimti, kol praeis mažiausiai metai.
B. Keturios Komisijos. PPT nutaria, kurios komisijos parapijai reikalingos. Šv. Kazimiero parapijai
siūloma šios keturios komisijos:
1. Liturgijos komisija – sekti Jėzų kaip Kunigą
2. Tikėjimo formavimo / plėtotės komisija – sekti Jėzų kaip Pranašą
3. Visuomeninių reikalų komisija – sekti Jėzų kaip Tarną-Karalių mūsų platesnėje visuomenėje
4. Parapijos gyvenimo komisija – sekti Jėzų kaip Tarną-Karalių savosios parapijos bendruomenėje
C. Visoms komisijoms būdinga veikla:
1. Būti sektinu tarnautojų pavyzdžiu
2. Vykdyti parapijos misiją
3. Geriau susipažinti su vyskupijos priemonėmis ir / ar gairėmis, kiek tai liečia komisijos veiklos
sferą
4. Pasinaudoti spauda ir kitomis rekomenduotomis priemonėmis
5. Puoselėti bendravimą, bendradarbiavimą ir pasitarimus tarp savo talkos būrelių
6. Siekti progų mokytis ir tobulėti
7. Užsibrėžti nuosaikius, įvykdomus, aiškius uždavinius
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8. Numatyti reguliarius užsibrėžtų uždavinių / siekių peržiūrėjimus
D. Talkos būreliai ir komitetai. Keturioms komisijoms pavaldūs talkos būreliai ir komitetai
pailiustruoti priede B.
IX straipsnis. Posėdžiai
A. Sandara
1. Posėdžiai turi būti rengiami po kartą per mėnesį, iš viso po 12 visuotinių posėdžių per metus.
Pirmajame posėdyje po rinkimų Taryba nustatys visų metų posėdžių datas ir valandas.
2. Kad posėdis įvyktų, turi dalyvauti kvorumas (pusė Tarybos plius 1).
3. Pirmininkas ir klebonas sudaro kiekvieno posėdžio darbotvarkę (žr. priedą C) ir ją išdalija PPT
nariams savaitę prieš posėdį. Darbotvarkė taip pat turėtų būti išspausdinta žiniaraštyje, kad
parapijiečiai galėtų su PPT nariais pasidalyti mintimis / pateikti savo pasiūlymus ryšium su tuo,
apie ką bus tariamasi.
4. Visuotinis posėdis turėtų užtrukti ne ilgiau kaip 90 minučių.
5. Neeiliniai Tarybos posėdžiai gali būti sušaukti iškilus reikalui, kurio svarstymas negali būti
atidėtas iki kito visuotinio posėdžio. Tokį posėdį gali sušaukti pirmininkas arba klebonas. Šie
posėdžiai spręstų tik vieną klausimą ir užtruktų ne ilgiau kaip 60 minučių.
6. Sprendimai turi būti priimti bendru sutarimu (konsensu).
7. Protokolai turi būti Tarybos nariams prieinami ne vėliau kaip už 14 dienų po posėdžio.
8. Posėdžiai atviri tik PPT nariams; pašaliniai gali dalyvauti tik PPT vadovybei pakvietus.
B. Darbotvarkės pavyzdys (žr. priedą C).
X straipsnis. Pasitarimų eiga
A. Procedūra. Kai klebonas arba kiti PPT nariai pateikia svarstytiną klausimą ir reikia priimti
sprendimą, bus laikomasi šios procedūros:
1. PPT reikalą aptaria ir nuodugniai išstudijuoja, rinkdami duomenis.
2. Kelios galimybės pateikiamos, ir kiekvienos vertingumas apsvarstomas.
3. Siūlomi sprendimai; sprendimas priimamas tiktai bendru sutarimu (konsensu).
4. Tarybos priimti sprendimai pateikiami klebonui; o jis gali arba pritarti ir tuos sprendimus priimti,
arba pasirinkti kitą veikimo būdą.
B. Sprendimų pagrindas. Svarstant galimybes, reikia turėti omenyje, kas būtų geriausia visai
parapijai, ir įsitikinti, kad siūlymai neprieštarauja esamiems planams ir siekiams.
XI straipsnis. Pataisos
A. Direktyvos
1. Šios PPT gairės gali būti keičiamos ar papildomos prireikus.
2. Pasitarus su klebonu ir PPT pirmininku, siūlomos pataisos bus išsiuntinėtos raštu visiems
nariams prieš ateinantį PPT posėdį.
B. Patvirtinimas
1. Idealiu atveju, su siūlomomis šių gairių pataisomis nariai sutiktų bendru sutarimu (konsensu).
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2. Jeigu susitarti nepavyksta (konsensas nepasiekiamas), pataisa gali būti patvirtinta 2/3 PPT narių
pritariamais balsais.
XII straipsnis. Laikinas/tarpuvaldžio statusas
A. Veikimas klebonui nesant
1. Siūlymai ryšium su svarbiais planais ar pakeitimais ir su tuo susiję nutarimai turi būti daromi
tariantis su klebonu. Klebonui nesant dėl mirties, ligos ar kitų priežasčių, tokių sprendimų
priimti negalima.
2. Klebonui nesant dėl mirties, ligos ar kitų priežasčių, Parapijos pastoracinei tarybai gali būti verta
susirinkti, kad aptartų tarpuvaldžio reikalus ir reikmes.
B. Naujam administratoriui ar klebonui atvykus. Esamoji PPT liks nepakitusi ir veiks tris (3)
mėnesius. Šiam laikotarpiui pasibaigus, PPT atsiklausia klebono, ar jis norėtų, kad PPT liktų, kaip
yra. Klebonas turi laisvas rankas daryti pakeitimus savo nuožiūra.
Pataisa 1:
Jeigu tarybos narys/ė pasitraukia iš tarybos arba miršta prieš baigiant savo kadencijos terminą,
Klebonas paskiria naują narį/ę, kuris/i užbaigs neužbaigtą kadenciją. Ši/s narė/ys tada galės
kandidatuoti antram terminui.
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Priedas B. Komisijų sandara
PPT nutaria, kurios komisijos parapijai reikalingos. Šv. Kazimiero parapijai siūloma šios keturios
komisijos:
1. Liturgijos komisija – sekti Jėzų kaip Kunigą
Būdinga veikla
 Geriau susipažinti su liturginiais dokumentais ir vyskupijos gairėmis ryšium su liturgija bei
sakramentais, įskaitant iškilmingą sakramentų suteikimą/priėmimą pirmąjį kartą
 Sužinoti, kas yra būtina ruošiant liturgiją, ir prižiūrėti sakramentų suteikimą/priėmimą
 Įvertinti ir pasirūpinti dvasiniais bei atsinaujinimo poreikiais
 Prižiūrėti pasiruošimą liturgijai ir tvarkaraščių sudarymą, pvz.: pasauliečių maldų vadovų,
zakristijonų, kantorių, svetingumo darbuotojų, chorų, skaitytojų, patarnautojų, muzikantų,
komunijos dalintojų
 Kurti tinkamą aplinką pamaldoms
 Skatinti dalyvavimą sekmadienių Eucharistijoje ir sakramentuose
Tarp šiai komisijai pavaldžių komitetų galėtų būti šie (gali būti ir kitų komitetų):
 Nuolatinės Švč. Sakramento adoracijos
 Šventosios valandos
 Bažnytinės muzikos – chorai, kantoriai, muzikantai
 Altoriaus ir rožinio draugijos – t.y. valytojai, savanoriai bažnytinių skalbinių tvarkytojai
 Bažnyčios puošimo ir aplinkos priežiūros
2. Tikėjimo formavimo/plėtotės komisija – sekti Jėzų kaip Pranašą
Būdinga veikla
 Nustatyti, ko parapijai reikia veiksmingai katekizacijai ir tikėjimo plėtotei
 Imtis priemonių geriau susipažinti su bažnytinėmis doktrinomis
 Išstudijuoti vyskupijos švietimo/katekizacijos gaires ir jomis vadovautis
 Prižiūrėti tuos parapijos gyvenimo aspektus, kurie siejasi su katekizacija, jaunimo religiniu
auklėjimu, suaugusiųjų švietimu ir paruošimu/pasiruošimu sakramentų priėmimui
 Prižiūrėti pamokas besiruošiantiems priimti sakramentus
 Pasinaudoti vyskupijos renginiais, pvz.: konferencijomis, vasaros stovyklomis, Šventojo
Rašto pažinimo pamokomis/būreliais, rekolekcijomis
 Geriau susipažinti su įvairiais katekizacijos metodais
Tarp šiai komisijai pavaldžių komitetų galėtų būti šie (gali būti ir kitų komitetų):
 Krikštui paruošimo
 „Pre-Cana“/Santuokai paruošimo
 Suaugusiųjų Šventojo Rašto pažinimo būreliai
 Suaugusiųjų naujatikių paruošimas įstoti į R. Katalikų Bažnyčią ir įstojimo apeigos
 Šeimų grupelių, kurios užsiimtų įvairia dvasinio puoselėjimo veikla
 Sekmadieninių mokyklų (lietuvių ir anglų kalbomis)
 Tikybos pamokos vaikams, kurie nelanko katališkų mokyklų (lietuvų ir anglų kalbomis)
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3. Visuomeninių reikalų komisija – sekti Jėzų kaip Tarną-Karalių mūsų platesnėje visuomenėje
Būdinga veikla
 Geriau susipažinti su Bažnyčios pamokymais ryšium su visuomeniniais reikalais
 Puoselėti „dvasinį teisingumą“ per pamaldas ir maldą
 Atjausti bendruomenės narių išgyvenimus, susijusius su skurdu, atstūmimu, bedarbyste,
alkiu, smurtavimu, vienuma, sunkumais apsirūpinti būstu, nusikalstamumu, gaujomis,
nepagrįstais nusistatymais prieš žmonių grupes, diskriminacija, prasta sveikata, nepriežiūra,
bejėgiškumu
 Puoselėti bendravimą, bendradarbiavimą, ryšių palaikymą savitarpio pagalbai
 Kai įmanoma, veiksmais remti teisingumą
Tarp šiai komisijai pavaldžių komitetų galėtų būti šie (gali būti ir kitų komitetų):
 Misijų ratelis
 Šv. Vincento Pauliečio draugija (St. Vincent DePaul Society)
 Alkstančių neturtėlių šalpa maistu (Hunger Center/Meals for the needy/Caring Cooks)
 Pasisakančių prieš abortą sąjūdis (Right to Life)
 Paslaugų bendruomenei centras/paslaugų teikimo suderinimas
4. Parapijos gyvenimo komisija – sekti Jėzų kaip Tarną-Karalių savosios parapijos bendrijoje
Būdinga veikla
 Geriau susipažinti su Bažnyčios pamokymais ryšium su visuomeniniais reikalais
 Puoselėti „dvasinį teisingumą“ per pamaldas ir maldą
 Įžvelgti parapijiečių tarpusavio bendravimą ar jo stoką, ypač tarp skirtingų etninių grupių
 Puoselėti bendravimą, bendradarbiavimą, ryšių palaikymą savitarpio pagalbai
 Kaip įmanoma, stiprinti bendriją
Tarp šiai komisijai pavaldžių komitetų galėtų būti šie (gali būti ir kitų komitetų):
 Svetingumo
- Kavutė po lietuviškų sekmadienio pamaldų
- Kavutė po angliškų savaitgalio pamaldų
- Nuoširdus naujų parapijiečių priėmimas
 Svarbieji renginiai lėšoms telkti
 Parama nelaimės ar sunkumų ištiktiems (mirties, gimdymo, ligos, darbo netekimo ir pan.
atvejais)
 Sveikatingumo skatinimas
 Verslininkų taryba (padėti parapijiečiams paremti kitų parapijiečių verslo įmones)
 Vyresniųjų/pensininkų veikla
- Pensininkų klubas
- Įvairūs renginiai, išvykos
- Maldos valanda
 Parama dėl ligos ar senatvės nepajėgiantiems išeiti/išvažiuoti iš namų
 Jaunimo ir suaugusiųjų veikla
- Sportas („Žaibas“, kiti lietuvių sporto klubai, CYO)
- Skautai
- Ateitininkai
- „Naujoji intriga“ (lietuvių jaunimo choras)
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- „Švyturys“ (lietuvių tautinių šokių grupė)
- Lietuvių kalbos ir kultūros pamokos
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Priedas C. Darbotvarkės pavyzdys
1. Malda
2. Praeito posėdžio protokolo priėmimas
3. Komisijų pranešimai – Komisijos (Liturgijos, Tikėjimo, Visuomeninių reikalų ir Parapijos
gyvenimo) savo pranešimus įteiks protokolų sekretoriui prieš PPT posėdį. Ji(s) parašys tų
pranešimų santraukas ir Parapijos pastoracinei tarybai pateiks jų rūpimus klausimus, duomenis,
išvadas.
4. Einamieji reikalai – Tarybos nariai gali siūlyti reikalus, klausimus kitam posėdžiui.
5. Klebono pastabos
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