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 Gyventojų skaičius 7,8 mln. 
  

 Šveicarijoje vartojamos keturios oficialiosios kalbos: 
vokiečių, prancūzų, italų ir retoromanų 
 
 

 

 Šalį sudaro 26 kantonai 
 
 

 

 Plotas 1,5 karto mažesnis už Lietuvos 
 
 

 60 % šalies teritorijos užima Alpės 
  

 Daug miškų, upių ir ežerų  
 





















 GSB Prancūzija: 26 atstovai 

 

 

 Viso dalyvavo 53 GSB nariai 

 

 GSB Šveicarija: 22 atstovai 

 
 GSB Lietuva: 5 atstovai 

 



 Ketvirtadienis, spalio 3d. 

 

 Atvykimas ir įsikūrimas 

 Apsilankymas Bex druskos kasyklose 

 Bendra vakarienė 

 Bendruomeninė vakaro malda koplyčioje 





GSB suvažiavimas vyko vienuose iš Foyers de Charité -  
krikščioniškosios Meilės židinių bendruomenės 
rekolekcijų namuose Dents du Midi kalnyno papėdėje  



 Marta Robin (1902-1981) prancūzų mistikė - 
Krikščioniškosios Meilės Židinių (Foyers de 
Charité) judėjimo įkvėpėja 

 

  Foyers de Charité - Romos katalikų bendruomenės, 
kurioms vadovauja vietos vyskupo paskirti kunigai 

 
 Pagrindinė bendruomenių misija – teikti dvasines 

rekolekcijas tylioje šeimos atmosferoje  

 Šiuo metu pasaulyje yra 75 Foyers de Charité  





 















 XV a. atrastos druskingos versmės,   

druska buvo gaunama išgarinimo keliu  

 
 nuo XVII a. druska kasama kasykloje 

 iškastų tunelių ir ertmių ilgis skiekia 50km 

 kasmet iškasama 30,000t druskos 







 















 Penktadienis, spalio 4d. 

 

 Bendruomeninė ryto malda koplyčioje 

 GSB informacija iš Lietuvos, Prancūzijos ir Šveicarijos 

 Mąstymas  

 Pasidalijimas grupelėse 

 Meditacijos 

 Šv.Mišios 

 Liudijimai ir vakaro bendruomeninė malda  



 













 





 Lipdymas “Atverti delnai” 

 Druskos akvarelė 

 Rašymas  





 Gyventi 

 
 Pažinti 

 
 Augti 

 
 Mylėti 

 
 Klausyti 

 

























 







 



 



 







 Šeštadienis, spalio 5d. 

 

 Bendruomeninė ryto malda koplyčioje 

 Tėvo Emonet SJ konferencijos 

 Mąstymai  

 Pasidalijimas grupelėse 

 Šv.Mišios 

 Vakaronė 













 gyventi Dievo Žodžiu ir Eucharistija 

 

 
 turėti drąsos gyventi pagal sąžinę,  

kuri gauna šviesos iš Dievo 
 
  pripažinti, kad Dievo akyse visi yra verti 

 

 

 tausoti gamtą ir atsakingai su ja elgtis 

 .... 

 

 

 padėti gyvenantiems nepritekliuje 

 

 
 mylėti ir gerbti žmones, matyti juose Viešpaties veidą 

 

 





 



 











 









 



















 Sekmadienis, spalio 5d. 

 

 Bendruomeninė ryto malda koplyčioje 

 Pasidalijimai “Ką man reiškia būti žemės druska?” 

 Pamaldos su Šventąja Vakariene 

 Užtarimo malda grupelėse 

 Atsisveikinimo liturgija 





 















 




