,,Pilypo kursas"- tai pirmasis parapijinių bendruomenių ugdymo programos ,,Pakopa po pakopos"
kursas. Šis kursas- pagrindinių katalikų tikėjimo tiesų atnaujinimo kursas. Jame atsakome į
klausimus: kas man yra Jėzus? Kaip aš išgyvenu krikščionybę? Ką man reiškia Bažnyčia ir t.t.
Šita parapijinių bendruomenių ugdymo programa buvo sukurta meksikiečių katalikų teologų Jose
Prado Flores ir Javier Silvia Castaneda (3k.lankėsi Lietuvoje, padėdamas įsisavinti programos
metodiką) kaip universali evcangelizacija įvairiems žmonėms(amžius, išsilavinimas,visuomeninė
padėtis).Programa sėkmingai veikia Lot.Amerikoje, persikėlė į Italiją, iš ten-į Ispaniją, vėliau į
Lenkiją.
2000m. ši programa buvo patvirtinta Lietuvos Vyskupų konferencijoje, kaip evengelizacinė ir
bendruomenes ugdanti programa. Nuo to laiko ji sėkmingai taikoma Lietuvos parapijose ir Kunigų
seminarijų prepedautiniuose kursuose. Kasmet įvyksta 16-17 programos kursų įvairiose Lietuvos
vietovėse.
Praktika rodo, kad dauguma žmonių, kurie išklauso bent 2 kursų programą, noriai jungiasi į
parapijinę veiklą, nori kurti maldos grupeles, ieškoti savo pašaukimo Bažnyčioje.
2006m. Katalikų Evangelizacijos Centras suteikė teisę Klaipėdos Šv.Juozapo Darbininko parapijos
evangelizacinei komandai, kuri buvo apmokyta ir paruošta, savarankiškai organizuoti ir vesti šios
programos pirmos pakopos ,,Pilypo" kursą.
Kurso metodika neapsiriboja tik teorija, kurią girdi dalyvis. Joje gausu dinaminių elementų,
padedančių praktiškai patirti dalykus, apie kuriuos kalbama. Tai darbas mažose pasidalinimo
grupelėse, bendra malda, bendras šlovinimas, vaidinimai, plakatų aiškinimasis, bendras valgymas,
bendros užduotys. Kurso pabaigoje švenčiamos Šv.Mišios, kaip kurso kulminacija.
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Tą jausmą savo viduje nešioju iki šiol ir žinau, kad tai bus dar ne vieną ir ne dvi dienas...
Noriu pasakyti visiems, kokia esu LAIMINGA, mano širdyje apsigyveno neapsakomas DŽIAUGSMAS ir
MEILĖ.
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...pamačiusi skelbimą apie Pilypo kursą Facebbok , smalsumo vedama paskambinau.
Pirmos valandos, Pilypo kurse man priminė « tikėjimo pagrindų « grupelėje girdėtas tiesas ( man viskas buvo
žinoma ), negalėčiau atkartoti, ką išgirdau, ką pamačiau, bet ką jaučiau išėjus iš koplytėlės. TAI DIEVO
MALONĖ ( tai supratau ne iš karto ) man pasidalinti su kitais žmonėmis savo džiaugsmu.
Kai trečią ryta susitikome koplyčioje, jautėmės tokie artimi, tokie geri ir pilni Meiles, kaip didelė laiminga
šeima.
Mūsų grupelėje buvo vienas žmogutis, kuris labai norėjo pamatyti ir paliesti Dievą, kitaip, sakė, tikėjimo
nebus.
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Paklausiau, ar ir šiandien nori sutikti Dievą, paliesti jį?Atsakymas buvo toks: dabar, jau žino, kad Dievas
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Sekmadienio vakare supratau, ką darau ne taip ir jau šią savaitę viską ištaisysiu, kad būčiau arčiau Dievo.
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Kiekviena nauja diena yra Dievo dovana.Tikiu, kad MEILĖ, DŽIAUGSMAS, GAUSA Ir GĖRIS augs mano
viduje, aš galėsiu dalintis su kitais žmonėmis.
VISIEMS IR KIEKVIENAM DIDELIS AČIŪ UŽ NUOSTABIĄ ŠVENTĘ MŪSŲ SIELOMS,
UŽ
BRANGIAUSIĄ
IR
GRAŽIAUSIĄ
PAVASARIO
DOVANĄ.
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Liudijimas:
Praėjus pirmąjį Pilypo kursą, galvoje kirba mintis – Dievas pakvietė mus nuspręsti pasikeisti, atgailauti ir
bandyti gyventi naujai. Pilypo kurso organizatoriai, vedami Dievo, gebėjo jautriai, nuoširdžiai ir įtaigiai
suvienyti viso kurso klausytojus – teisingiau būtų vadinti dalyvius – t. y. „eunuchus“, paprašiusius įlipti į
vežimą Pilypui, kad šis paaiškintų jiems Šventąjį Raštą, kad padėtų suprasti Dievo Žodį, o Pilypui išlipus,
kad galėtų džiūgaudami traukti savo keliais, iš Pilypo sužinojus, kad Dievas yra meilė.
Pilypo kurso organizatoriai mūsų širdyse atnaujino tikėjimo tiesas.
Giliai suvokėme, kad Dievas priima visus, kurie atgailauja. Jėzus Kristus visus mus išgelbsti per tikėjimą.
Pirmiausia – ką Jėzus ragino daryti – tai atsiversti. Lietuvoje krikščionybė jau 600 metų ir po tiek laiko, po
tiek žmonių kartų mums dar reikia nuo kažko atsiversti?
Sąžiningai kalbant, mes kiekvienas suvokiame, kad esame labai toli nuo šventų principų – nuo teisingo
tarnavimo Dievui ir gyvenimo būdo. Sunkiau sąžiningai vertinti save, daug lengviau – kitą. Kad ir kaip
neteisinga, bet kitų elgesį mes labai dažnai kritikuojame, o atidžiai pažvelgus į save, pamatai, kad reikia daug
ką keisti – nebedaryti tų klaidų ir nuodėmių, kurios beveik tapo įpročiu. Reiškia – reikia atsiversti.
Nusprendus tai daryti – suvokiame, kad nelabai pavyksta, kad per sunku – mano prigimtis, įpročiai, pareigos,
išskaičiavimai, tikslų siekimas pradeda veikti lyg galingi stabdžiai – pradedame abejoti, pasimetame...
Dievo veiksmai žmogaus atsivertimo kelyje – tai mąstymo pasikeitimas.
Pilypo kurse, po gerb. klebono paskaitos, suvokėme ir tai, kad Šventoji Dvasia turi pakeisti mūsų supratime –
požiūrį į Dievo teismą.
Baigiant, norėčiau padėkoti gerb. Rūtai, kad buvau jos pakviesta į Pilypo kursą, visiems Šv. Juozapo
Darbininko bažnyčios bendruomenės Pilypo kurso organizatoriams, seminaro liudytojams, gebėjusiems
paliesti mūsų širdis ir praturtinti mūsų dvasią.
Visiems norėčiau palinkėti – jei pavargote kovoti su savimi, aplinka, jeigu norite pajusti sieloje ramybę ir
džiaugsmą – reikia tiek nedaug: SULAUKITE KITO PILYPO KURSO IR Į JĮ BŪTINAI NUEIKITE
Angelė Lukšienė

