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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
 

Šis mūsų Aplinkraščio numeris – jubiliejinis. Net nespėjome mirktelėti, o tai jau šimtasis numeris.  Tiek 

Jūs, tiek aš dar prisimename, koks buvo pirmasis, dešimtasis, dvidešimtasis numeris. Pirmieji numeriai 

tebuvo vos kelių puslapių. Gal dar prisimenate, kaip intensyviai atakavome jus, kad sulauktume 

informacijos, kad pasidalytumėte savo planais? Pamenu, net organizavome seminarą, kad 

išsiaiškintume, kodėl jūs nenorite su mumis dalytis. Jei ne Lies van Weezel iš Olandijos, ir šiandien 

tebemanytume, kad geras idėjas visi turi suprasti ir žinoti savaime. Ji kantriai mokė mus bendravimo ir 

komunikacinių įgūdžių.  

Laikas bėgo ir mūsų Aplinkraštis suvešėjo. Iš pradžių jis siekė kelis, vėliau dešimt, dar vėliau vis artėjo 

prie dvidešimties puslapių. Teko net galvoti, kokiais metodais galime jį sumažinti ir supaprastinti. 

Tačiau neabejotinai nuveiktas didelis darbas: mes turime tinklą, kuriuo galime paskleisti informaciją, 

norėdami galime žinoti, kas ir kur ką organizuoja ar veikia, galime dalytis patirtimi. Tikrai džiaugiamės 

informacijos gausa mūsų Aplinkraštyje. Jautiesi daug stipresnis, kai tave girdi, kai tu žinai, kai kolega 

informacija linkęs dalytis...  Tai mūsų visų kūrinys. Sėkmės mums visiems... 

Lietuvos šeimos centro Aplinkraščius galite rasti ir internete: 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/straipsniai/lsc-aplinkrasciai/ 

 

Visų Lietuvos šeimos centrų ataskaita už 2015 metus 

2015 metais Šeimos centruose visoje Lietuvoje darbavosi 622 savanoriai ir 29 etatiniai darbuotojai. 

Jaunimo rengimo šeimai srityje įvyko 330 susitikimų  su 4891 žmogumi (jaunimu, tėvais ir mokytojais). 

Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui srityje įvyko 3688 susitikimai mažose grupėse, kuriose 

dalyvavo 5780 sužadėtinių. Skaitytos 408 paskaitos 4512 sužadėtinių. Individualiai įvyko 2177 

susitikimai su 1324 sužadėtiniais. Viso parengta 11616 sužadėtinių. 

Pagalbos šeimai iškilus problemai srityje įvyko 941 konsultacija 581 žmogui. Įvyko 11 terapijos ir 

mokymo grupių 96 susitikimai, kuriuose dalyvavo 280 žmonių. Įvyko 6 savitarpio pagalbos grupių 219 

susitikimų, juose dalyvavo 142 žmonės.  

Šeimų pastoracijos srityje 27 programų šeimoms grupės susitiko 201 kartą, dalyvavo 477 žmonės. Įvyko 

122 mokymai, paskaitos ar susitikimai 828 klausytojams. Įvyko 18 šeimų stovyklų ar kelionių 586 

žmonėms. Įvyko 65 šeimų ugdymo ir maldos grupių 768 susitikimai, kuriuose dalyvavo 1919 žmonių. 

Suorganizuotos 17 šeimų švenčių, rekolekcijų, kuriose dalyvavo 7085 žmonės. 

Pilietinės visuomenės kūrimo ir šeimos interesų atstovavimo srityje įvyko 4 konferencijos 580 dalyvių, 

pravesti 26 seminarai 1142 dalyviams, skaityti 9 pranešimai kitų organizuotose konferencijose, įvyko 8 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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paskaitos ar susitikimai su 284 žmonėmis, 127 šeimų šventės, susitikimai  atlaiduose, kuriuose dalyvavo 

22597 žmonės, įvyko 88 radijo laidos, straipsniai ar kt. įvykiai žiniasklaidoje. Dalyvavome 15 akcijų, 35 

konferencijose, seminaruose, mokymuose dalyvavo 575 dalyviai. Įvyko 200 vizitacijų, posėdžių, 

susitikimų, kuriuose dalyvavo 366 dalyviai, įvyko 21 stovykla, rekolekcijos, maldingos kelionės šeimos 

centrų darbuotojams, kuriose dalyvavo 593 dalyviai, išleidome 10 Aplinkraščių ir 11 įvairių spaudinių 

112500 tiražu.  

Metai šeimos centruose buvo tikrai darbingi! 

 
 

Jaunimo rengimas šeimai 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo temų integravimo į rengimo sutvirtinimo sakramentui 

programą seminaras. Sausio 30 d. Kaišiadorių vyskupijos katechetikos ir šeimos centrai  pakvietė 

katechetus į seminarą apie rengimą šeimai. Atliepiant šiandienos iššūkiams, vis labiau stiprėjančiai 

lytinio švietimo sklaidai yra matomas poreikis į rengimo sutvirtinimui programą įtraukti ir rengimo 

šeimai ir lytiškumo ugdymo skaistumo linkme temas, pristatant sutvirtinamiesiems Bažnyčios mokymą 

apie šeimą ir lytiškumą. Vyskupo J. Ivanausku  pritarimu katechetai turi  išklausyti mokymus rengimo 

šeimai ir lytiškumo ugdymo temų integravimą į rengimo sutvirtinimo sakramentui programą, metodinių 

priemonių pristatymą – kaip kalbėti su jaunimu lytiškumo temomis. Seminarą vedė šeimos centro 

vadovė Judita Bernatonienė.          

Paskaitos sutvirtinamiesiems rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 

skaistumo linkme temomis. Kaišiadorių dekanato šeimos centre sausio 

- vasario mėnesiais vyko moksleivių, besiruošiančių priimti Sutvirtinimo 

sakramentą   rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo skaistumo linkme 

užsiėmimai.   Trims sutvirtinamųjų   grupėms po 15 moksleivių pravesti   

susitikimai  „Kelias nuo sutvirtinimo iki santuokos sakramento“, 

„Bažnyčios mokymas apie šeimą ir lytiškumą“, „Gyvybės stebuklas“. 

Sutvirtinamųjų programoje – dvi mišrios grupės ir viena berniukų. Su berniukais lytiškumo temomis 

kalbėjosi šeimos centro savanoriai vyrai: kariškis R. Valčiukas ir A. Bernatonis. Pagalvojome, mūsų 

visuomenėje yra vyro krizė, tad labai svarbu vyrams apie vyriškus dalykus kalbėtis vyriškai. Dviem 

mergaičių grupėms susitikimus vedė ŠC vadovė Judita Bernatonienė ir gydytoja J. Horbačiauskienė.     

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Kretingos parapijos šeimos centras. Sausio 7 d. Kretingos šeimos 

centras organizavo 6 val. seminarą Kretingos rajono tikybos 

mokytojams „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos 

iššūkiai tikybos mokytojams“. Seminarą vedė Kaišiadorių vyskupijos 

šeimos centro vadovė Judita Bernatonienė. Į seminarą susirinko 26 

tikybos mokytojai, prisijungė ir keletas mokytojų iš Palangos. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Dalyvių teigimu, seminaras buvo labai  naudingas, nes lektorė supažindino ne tik su pačia programa ir 

davė konkrečių metodinių priemonių darbui pamokose, bet taipogi pateikė bendrą ir gana sudėtingą 

socialinę bei politinę situaciją, su kuria tikybos mokytojai ir jaunimo darbuotojai šiandien susiduria, 

stengdamiesi perteikti jaunimui su lytiškumo ir šeimos supratimu susijusias vertybes. 

    a.m. 

 

Klaipėdos dekanato  šeimos centras. Sausio 22 d. Klaipėdos licėjuje vyko netradicinis renginys 

„Karjeros diena ir karjeros naktis“. Moksleiviai visą parą dalyvavo įkvepiančiose susitikimuose, 

įdomiose pokalbiuose bei smagiuose žaidimuose, kurie skatino sąmoningesnį savęs pažinimą. Renginyje 

su gimnazistais diskusiją vedė ir mūsų centro savanoris Aidas M. 

Daugiau skaitykite: 

http://www.klaipedoslicejus.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=510&cntnt01la

ng=lt_LT&cntnt01returnid=58 

 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Lytiškumo ugdymo susitikimai mokyklose. Ir toliau ir tęsiami susitikimai su mokiniais, įvairiomis 

lytiškumo temomis, mokyklose. Vasario 3 dieną, Vilkaviškio vyskupijos ŠC direktorė Lina Braukylienė 

lankėsi Prienuose, kur susitiko su Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 7 kl. mokiniais. Vasario 10 d. ji taip 

pat buvo susitikusi su Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijos 10 kl. ir valančiukų grupėmis, kur kalbėjosi 

tokiomis temomis kaip meilė, draugystė, atsakomybė ir pan.  

Marijampolės Marijonų gimnazijoje vyko susitikimas su tėvais „Apie meilę šeimoje“ ir „kaip mylėti 

savo paauglį“. 

 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Sausio 12 d. Vilniaus Arkivyskupijos Šeimos centre startavo 

naujas „Pažink save“ komandos sezonas. Džiugu, kad 

atidaryme dalyvavo beveik 40 jaunų, džiugių bei švytinčių 

veidų! Šventės tikslas - pakviesti kuo daugiau jaunimo būti 

šios programos savanoriais bei kalbėti ir liudyti kitiems savo 

vertybes ir tikslus. Ypač smagu, kad į atidarymą atvyko ir 

draugai iš Kauno „Pažink Save“ komandos, kurie pasidalijo 

savo patirtimi  ir dar daugiau - savo buvimu liudijo 

savanorystės džiaugsmą ir bendrystę.  

Susitikime būsimiems savanoriams trumpai pristatėme pačią programą, jos temas bei viziją. Vėliau sekė 

susipažinimas, o po jo - smagus vakaras su muzika, arbata bei vaišėmis.  

Šį atidarymą sekė tolimesni kas antradieniniai savanorių susitikimai, į kuriuos entuziastingai rinkosi vis 

daugiau naujų žmonių. Džiugu, kad jaunimas į susitikimus pasikviesdavo savo draugus, vaikinus ar 

merginas ar net brolius su sesėmis.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.klaipedoslicejus.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=510&cntnt01lang=lt_LT&cntnt01returnid=58
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Mamos – dukros grupė.  Sausio 30 d. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre įvyko seminaras mamoms 

ir jų paauglėms dukroms. Seminarą vedė Kreitono metodo mokytoja I. Vuosaitytė.  

Šiame seminare buvo kalbama apie ypatingą Dievo dovaną - vaisingumą ir dar paauglystėje prasidedantį 

kūno ruošimąsi motinystei. Mamos sužinojo, kaip rasti 

tinkamos informacijos apie dukros kūno pokyčius ir kaip ją 

pateikti  jau paaugle tampančiai dukrai. 

Po renginio lektorė iš dalyvių prašė atsiliepimų iš renginio 

dalyvių anketos forma. Džiugu, kad tiek mamų, tiek dukrų 

atsiliepimai geri. Mergaitės minėjo, kad džiaugiasi, kad 

dalyvavo su mama ir dabar bus drąsiau kalbėtis apie kintantį 

kūną, o mamos teigė, kad gavo naudingos informacijos, ir 

dabar galės plėtoti pokalbį su dukra jau namie. Planuojame suorganizuoti dar bent vieną tokį seminarą 

pavasarį. 

 
 

Sužadėtinių rengimas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Sužadėtinių rengėjų mokymai Kauno Šeimos centre vyko Sausio 29–30 d. Susirinkusias sutuoktinių 

poras pasveikinęs Kauno arkivyskupijos augziliaras, arkivyskupo generalvikaras vyskupas Kęstutis 

Kėvalas drąsino jas tokiais žodžiais: „Kai padedi kitam žmogui, perduodi jam tikėjimo žinią, tai kitas 

žmogus neatsilygins, bet atlygina Dievas – ramybe, džiaugsmu, Dievo pajauta. Evangelijos skelbimas 

tampa džiaugsmo priežastimi“. 

Mokymus vedė Lietuvos šeimos centro direktorė Dalia Lukėnienė, 

kuri pristatė Sužadėtinių rengimo Santuokai programos metodiką, 

taip pat dalijosi savo praktinio darbo patirtimi vedant grupes 

sužadėtiniams. Dalyviai turėjo galimybę įgyti žinių, diskutuoti 

grupelėse ir poroje, klausytis video liudijimų ir išgyventi tarpusavio 

bendrystę. 

Keletas atsiliepimų: 

 Patiko dėstomos medžiagos pateikimo būdų įvairovė ir jų savalaikis keitimas, siekiant išlaikyti 

auditorijos dėmesį. Daugelis temų patvirtino tai, ką žinojau anksčiau, šiek tiek jas pagilino, 

privertė ir toliau gilintis.  

 Gera buvo pabūti bendrystėje su kitais. Dalijimasis padėjo geriau pažinti save. Viešpats lietė 

mano širdį per liudijimus. 

 Nuoširdus ačiū visų pirma Viešpačiui ir visiems organizatoriams, lektorei Daliai Lukėnienei. 

Per šiuos du užsiėmimus supratau, kad buvau viską perspaudusi ir sureikšminusi. Atėjo visai 

kitas suvokimas.  

 Buvo geras laikas prisimenant, kas jau žinoma, pasikartojant, kas girdėta. Ir visa tai tikrai 

naudinga.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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 Studijų metu universitete teko gilintis į šiuos dalykus, teko studijuoti Santuokos sakramento 

teologiją, santuokinę moralę, šeimos modelius, vaikų religinį auklėjimą ir kt. Bet seminaro metu 

sužinojau daug praktinių dalykų ir kaip teorines žinias taikyti praktikoje. Už tai Jums nuoširdžiai 

dėkoju.  

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3271&pg=1  
 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI 

Savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams –  

tai vieno kitam padovanotas laikas! 

Artimiausias savaitgalis: 2016 m.  vasario 26-28 d., Kupiškyje 

Maloniai kviečiame registruotis el. paštu lsc@lcn.lt arba                 

telefono nr.:      8-37-208263, 8 656 36661. 

Plačiau apie savaitgalį „Sutuoktinių susitikimai“: 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/ 

 

Sutuoktinių susitikimai sausio 15-17 d. Pavilnyje 

Sausio 15-17 d. Pavilnyje, Švč. Nekaltosios 

Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos 

rekolekcijų namuose, vyko Sutuoktinių susitikimų 

savaitgalis – pamatinės rekolekcijos 

sutuoktiniams, į kurias susirinko poros iš visos 

Lietuvos. Šįkart dalyvavo penkiolika porų – 

daugiausia, kiek galėjo sutalpinti Rekolekcijų 

namai. Savaitgalį vedė trys sutuoktinių poros ir du 

kunigai.  

Kiekviena šias rekolekcijas vedančių porų galėtų 

paliudyti, kad tai nelengvas iššūkis: viskas, apie 

ką kalbama ir kuo dalinamasi, yra patirta, 

išgyventa – kartais skaudžiai, kartais linksmai. 

Savaitgalio dalyviai, kartu šluostydami ašarą arba juokdamiesi iš santuokiniame gyvenime pasitaikančių 

paradoksalių situacijų, turėjo galimybę tuose liudijimuose atpažinti save, dviese aptarti savo 

išgyvenimus ir įsitikinti, kad „Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi“ (1 Kor 13,4). Vienoms 

sutuoktinių poroms tai buvo graži proga naujai atskleisti jausmus, kitiems – „maža vilties kibirkštėlė“ 

išsaugoti santuoką...  

„Vedančių porų liudijimai ir dalinimasis savo išgyvenimais leido atverti savo sutuoktiniui slaptą mano 

sielos kertelę, kurią trisdešimt metų laikiau uždarytą “ – baigiantis savaitgaliui prisipažino viena 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3271&pg=1
mailto:lsc@lcn.lt
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/
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dalyvių. Todėl ir vedančios poros gali su palengvėjimu ištarti mėgstamą vyskupo Kęstučio Kėvalo 

posakį: „Tai apsimoka“... 

Be abejonės, galima pasidžiaugti ir puikiomis sąlygomis, kurios prisidėjo prie rekolekcijų sėkmės: 

jaukūs kambariai, su meile patiektas sesučių vienuolių maistas, naujai išleisti Sutuoktinių susitikimų 

sąsiuviniai, kartu dalyvavusio klieriko Vincento Lizdenio giesmės ir už lango vingiuojantis Pavilnio 

serpantinas, primenantis, kad netrukus teks grįžti į kasdienybę. Galbūt pavyks pamatyti joje savo žmogų 

kiek kitaip. 

r.a.m. 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Širvintų dekanato šeimos centras. Sausio 3d. Trijų Karalių šventėje, 

šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje po 12 val. šv. Mišių Šiaulių 

bendruomenės nariai parodė spektaklį „Prisimenant Kalėdas“. Po to trys 

karaliai spaudė kiekvienam ranką. Linkėjo visiems uždegti ramybės 

žvakę širdyje, nešti šilumą į savo namus, šeimą. Vaišinomės Širvintų 

parapijos globos namuose, kur trys karaliai lankė ten gyvenančius 

senolius, giedojom kalėdines giesmes. 

Sausio 24 d. įvyko pirmas  7-ių šeimų grupės susitikimas, pagal prancūzų psichoterapeuto ir kunigo 

Denis Sonet  šeimoms skirtą programą, kuri tęsis 3 metus, susitinkant vieną kartą per mėnesį. Programos 

pagrindinis tikslas – mokytis labiau mylėti bei išmokti priimti kito kitoniškumą. Pirmieji metai yra skirti 

poros gyvenimui, antrieji – vaikų auklėjimui, trečiaisiais metais aptariami atskiri, ypatingi šeimos 

gyvenimo atvejai ar situacijos, o taip pat šeimos misija pasaulyje ir bažnyčioje. 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Kretingos parapijos šeimos centras. Sausio 8 d. Kretingos 

parapijoje prasidėjo jau ketvirtas „Santuokos kursas“, kurį veda 

Kretingos parapijos savanorių poros, kurso dvasinis palydėtojas ir 

globėjas yra br. pranciškonas kun. Antanas Grabnickas. Šiemet į 

kursą susirinko 25 sutuoktinių poros. Džiaugiamės, kad parapijos 

sutuoktiniai yra trokštantys stiprinti ir atnaujinti savo santuokas. 

Kursas vyksta kas antrą savaitę, jame yra septynios sutuoktiniams 

aktualios temos apie bendravimą, konfliktų sprendimą, atleidimą, 

intymumą ir kt. Kursas baigsis balandžio mėnesį dalyvių švente. 

Plačiau skaitykite: ,,Pajūrio naujienos“ 2016 01 05  ,,Laikas, vedantis į santuokos gelmę“ 

Sausio 8 d. Kretingos parapijos skyrybas patyrusių žmonių terapinė grupė „Per dykumą“ išvyko į 

Jaunimo sodybą Kėkštų kaime šio terapinio ciklo užbaigimo rekolekcijoms. Rekolekcijas atleidimo 

tema vedė br. pranciškonas Jurdanas Statkus - parapijos išsiskyrusiųjų grupės dvasinis palydėtojas. 

Konferencijų, bendravimo, išpažinčių ir Mišių metų grupė galėjo įtvirtinti per 10 susitikimų gautas 

žinias ir patirtį. Rekolekcijose dalyvavo 14 žmonių. Pabaigę terapinę grupę, dalyviai gali jungtis prie 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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skyrybas patyrusių žmonių savipagalbos grupės, kurie drauge renkasi kartą mėnesyje maldai ir 

bendravimui.                  

a.m. 

 

Klaipėdos dekanato šeimos centras. Sausio 4 d. Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje buvo 

švenčiamas Šeimų sekmadienis. Po išskirtinio palaiminimo šeimoms, šeimos būrėsi į kūrybines 

dirbtuvėles – bendrystei, turiningo laiko leidimui kartu. 

Plačiau skaitykite: https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/posts/1705343659701523 

http://taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1281 

Sausio 14 d Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje vakaro šv. mišiomis  prasidėjo kasmėnesinių 

renginių ciklas – Klaipėdą vienijantys maldos ir bendrystės vakarai. 

 

  

Plačiau skaitykite http://taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1291 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153924454902774&id=275320492773 

 

Sausio 16 d. Šeimos centre rinkosi bendrai maldai su vaikais į maldos vakarą šeimoms. Tikslas – 

puoselėti tėvų - vaikų maldos bendrystę. 

a.g. 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

 

Šeimos ugdymas ir palaikymas. Sausio 12 d. Panevėžio 

vyskupijos Šeimos centre vyko sutuoktinių susitikimas su Vaidile ir 

Dainiumi Šumskais - Dievo Motinos komandos Lietuvos sektoriaus 

atsakingąja pora iš Kauno. Susitikimo iniciatoriai Ilona ir Aurentas 

Grubinskai pristatė atvykusius svečius ir padėkojo visiems 

susirinkusiems.  

Po bendros maldos Vaidilė ir Dainius pristatė Dievo Motinos komandą (Equipes Notre-Dame), jos 

misiją. Tai tarptautinis šeimų judėjimas, 1938 m. įkurtas prancūzų kunigo tėvo Henry Caffarel. 

Sambūris savo misiją suvokia kaip pagalbą šeimoms, kuriančioms savą krikščioniškąjį dvasinį 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/posts/1705343659701523
http://taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1281
http://taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1291
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153924454902774&id=275320492773
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gyvenimą, taip padedant sutuoktinių poroms siekti šventumo, į kurį jie yra pašaukti per Santuokos 

sakramentą. 

Šią Dievo Motinos komandą (DMK) sudaro 4-7 Bažnyčioje susituokusios poros ir dvasinis palydovas 

kunigas, kuris dalyvauja kiekviename mėnesiniame porų susitikime ir  padeda rasti atsakymus į poroms 

rūpimus dvasinius klausimus.  

Susitikimo pabaigoje Vaidilė ir Dainius Šumskai atsakė į poroms 

rūpimus klausimus bei padrąsino dalyvavusius sutuoktinius 

įsijungti į šį judėjimą.    

Taip pat sausio mėn. prasidėjo I-asis šių metų Kūdikio laukiančios 

šeimos mokyklėlės ciklas. Besilaukiančios mamos ir tėčiai, kaip 

niekad tokiu metu, gausiai rinkosi į paskaitas. Jų klausėsi 39 

dalyviai. Tai rodo, kad vienuoliktus metus gyvuojanti mokyklėlė yra viena populiariausių Šeimos centro 

veiklų.  

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Antrasis Natūralaus šeimos planavimo seminaras Vilkaviškyje. Dar net neprasidėjus aktyviom 

diskusijom tarp žurnalo „Artuma“ skaitytojų apie Natūralų šeimos planavimą (NŠP), Vilkaviškio 

dekanato šeimos centro savanoriams kilo mintis, jog reikia atnaujinti turimas žinias apie tai. 

Pirmasis seminaras, kuris vyko praeitų metų lapkričio mėnesį, buvo skirtas bendram supažindinimui su 

NŠP metodais. Tuomet ir buvo nuspręsta, kad būtų įdomu toliau plėsti savo žinias. Todėl  vasario 6 d., 

Vilkaviškio dekanato šeimos centras bendradarbiaudamas su Vilkaviškio vyskupijos šeimos centru, 

surengė Natūralaus šeimos planavimo ir kitų metodų 

pristatymą. 

Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis, kurių metu dekanas Vytautas 

Gustaitis paragino melstis už šeimos centrus ir juose 

savanoriaujančias šeimas. Ingrida Vuosaitytė - Kreitono 

modelio vaisingumo pažinimo sistemos mokytoja - pristatė 

Kreitono modelį ir NaPRO technologijas. Tuomet, po pietų 

pertraukos ir minutės poilsio, perėjome prie vaisingumo 

pažinimo meno pagal Kiplius, kurį pristatė Simona 

Barkauskaitė - Markauskienė. 

Po šių paskaitų išlydėjome lektorius ir svečius iš vyskupijos šeimos centro ir po trumpų diskusijų šiltai 

atsisveikinome ir išsiskirstėme į savo šeimas.Nuoširdžiai dėkojame lektorėms Ingridai ir Simonai, 

kurios skyrė laiko pasidalinti su mumis savo žiniomis ir patirtimi. 

Plačiau: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1260 arba 

https://www.facebook.com/vilkaviskio.seimos.centras/  

e.p. 

 

Vyrų maldos grupės iniciatyva, filmo „Ar tu tiki“ peržiūra ir Marijampolėje. Užsikrėtę 

vilkaviškiečių iniciatyvumu, marijampoliečiai taip pat pakvietė šeimas pasižiūrėti filmo. Ši iniciatyva 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1260
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kilo naujai susibūrusiai vyrų maldos grupei, besiglaudžiančiai prie Marijampolės dekanato šeimos 

centro. Vėjuotą sausio 28 d. vakarą, visi norintys prasmingai praleisti laiką, buvo kviečiami dalyvauti 

filmo „Ar tu tiki“ peržiūroje.  Vyrų maldos grupės dalyviai buvo kviečiami atsivesti savo žmonas, 

pakviesti draugus. Susirinko nemažas būrys, tame tarpe ir maldos grupės nariai iš Liudvinavo. Po filmo 

žmonės dar neskubėjo skirstytis. Jie buvo pakviesti agapės metu, pasidalinti savo  įspūdžiais ir 

įžvalgomis. Esame dėkingi visiems, kurie padėjo šią iniciatyvą įgyvendinti.  

Visus vyrus ieškančius maldos bendruomenės, kviečiame prisijungti prie vyrų maldos grupės. 

Renkamės kiekvieną ketvirtadienį, adresu Vytauto g. 25, Marijampolėje, 19 val.  

Taip pat kviečiame visus parenti malda, kad vyrų maldos bendruomenės augtų ir plėstųsi, šiuo metu 

Vilkaviškio vyskupijoje jos renkasi Alytuje ir Marijampolėje. 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

 

Dėkojame Jūratei Šaumanienei, kuri 6 metus savanoriavo ir 

14 metų dirbo Panevėžio vyskupijos šeimos centre. Tai buvo 

laikas, kai galėjome drauge tobulėti ir mokytis, vieni kitus ir 

save geriau pažinti. Tikimės, kad Jūratė ir toliau bus mūsų 

bendruomenės nare – savanoriaus ir toliau padės kitiems 

geriau save pažinti ir pamilti.  

 

Toliau Panevėžio vyskupijos centrui vadovaus direktorė Jolanta Masiokienė, o projektų vadove 

darbuosis Laura Malinauskienė. 

 

 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Dekanatų Šeimos centrų vadovų susirinkimas.  Vasario 6 d. 

Kauno Šeimos centre vyko dekanatų Šeimos centrų vadovų 

susirinkimas. Iš visų arkivyskupijos dekanatų atvykę vadovai – 

kartu sudarantys arkivyskupijos Šeimos centrų tarybą - aptarė 

praėjusių metų veiklas, išmoktas pamokas, patiriamus iššūkius, 

darbą su savanoriais ir Gailestingumo metų planus. Po 

susirinkimo dalyviai apsilankė “Perkūno name” - viename 

vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje, pastatytame 

XV a. pabaigoje. Dalyvius pasitikusi projekto koordinatorė 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 100                                                   2016 02 19 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 10 

Ramunė Gečaitė supažindino su namo istorija, viduramžių drabužių paroda, pamokė keletą viduramžių 

šokių ir gotikinio rašto subtilybių. Šių edukacinių programų patirtis, tikimės, bus naudinga dirbant su 

šeimomis.  

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=3287  

 

Kauno II dekanato parapijų Šeimos centrų/grupelių vadovų susitikimas Raudondvaryje. Vasario 

11d. Raudondvaryje susitikome su parapijų Šeimos centrų/grupelių vadovais. Po šv. Mišių kartu su 

Kauno II dekanato dekanu kun. mons. Augustinu Paulausku aptarėme šeimų sielovadą Kauno II 

dekanato parapijose. Daugelyje parapijų vyksta įvairūs 

renginiai šeimoms, renkasi šeimų, “Motinos maldoje” 

grupės. Kartais užtenka kelių iniciatyvių žmonių, kad 

veikla „išjudėtų“, o su maldos pagalba vyksta ne tik maži, 

bet ir dideli stebuklai. Susitikimo dalyviai dalijosi savo 

patirtimi, rūpesčiais parapijose, liudijo apie pokyčius savo 

šeimų gyvenime. Taip pat diskutavome apie 

Gailestingumo jubiliejaus renginius, dalijomės popiežiaus 

Pranciškaus knygos “Dievo vardas – gailestingumas” įžvalgomis. 

 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Sausio 23d Kaišiadorių vyskupijos šeimos centre vyko rekolekcijos šeimos centrų savanoriams  

„Būkime gailestingi kaip Tėvas“. Rekolekcijas vedė   kun. dr. A. Vaitkevičius. Kunigas kalbėjo apie tėvo 

ir Dangiškojo Tėvo vaidmenį asmenybės brandai.  

Atsiliepimai: 
R -a: labai turininga. Gyvenimiški tikroviški pavyzdžiai. Labai 

norėtųsi, kad daugiau žmonių išgirstų. 

R -as: palietė mane asmeniškai: mano vaikystę, gyvenimą, santykį  

su Dievu kaip Tėvu.  

R -as: įstrigo. Atrodo, kad turiu nuoskaudų su tėvu. Džiugu tai, kad jei su žemiškuoju tėvu turime bėdų, 

tai mes dar turime ir Dangišką tėvą, kad po tėvo mirties mes vis tiek turime dar ir Tėvą. 

O-tė: reabilituotas tėvo vaidmuo šeimoje. Kaip moteris visada maldose kreipdavausi į Mariją, supratau, 

kad turiu kreiptis ir į Tėvą. 

L-tis: tai prevencija kaip būti geresniais tėvais. 

V-is: padėjo įvertinti savo santykį su vaikais. Ačiū už pavyzdžius, kuriais jau galiu pasinaudoti šiandien, 

kurie padeda susivokti ir nereikia laukti 20 metų, kad pamatytum pasekmes. 

Giedrė: supratau, kad bandau vyrą užtempti ant savo tėvo kurpalio, bet jis nei tempiasi, nei traukiasi.  

N-ga: psichologiniai dalykai pateikti per tikėjimą prizmę skamba kitaip, giliau. 

Pasiūlymas: reiktų įrašyti šias kunigo rekolekcijas, kad daugiau žmonių galėtų išgirsti. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=3287
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Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Gargždų dekanato šeimos centro savanoriai susitiko su Telšių vyskupijos vyskupu Jonu Boruta SJ.  

Ekscelencija pasidžiaugė, kad Gargždų dekanato šeimos centro savanorių gausus būrys, kad patys yra 

giliai tikintys ir drąsiai dalijasi tikėjimu. Vyskupas  paminėjo Vatikane vykusio Sinodo svarbą ir ateities 

iššūkius Europos katalikiškų kraštų šeimoms  dėl mažėjančio gimstamumo. Vyskupas priminė 

sužadėtinių kursų rengimo svarbą,  akcentavo, kad sudaryta 

vedybinė sutartis ar nuslėpta tiesa apie vedybinės sutarties 

sudarymą yra kliūtis Santuokos sakramentui. Vyskupas savo 

kalboje ir patarimuose vedė prie to, kad šeima visuomenėje yra 

vertybių vertybė, pagrindų pagrindas. Ten kur atsiranda 

iškreiptas supratimas apie šeimą arba ten, kur ji nevertinama,  

tiesiog išsigimsta visuomenė. Ieškojome naujų idėjų kaip 

bendradarbiauti su šeimomis, kokią geresnę pagalbą suteikti 

jaunoms šeimoms, kaip jas palydėti gyvenime, kad išlaikytų 

Santuokos metu gautą ryšį su Dievu. 

a.r. 

 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

Šeimos centro savanorių žiemos akademija. 2016 m. sausio 30-31 

dienomis Sužadėtinių programos savanorių bei Šeimos centro 

darbuotojų šeimos išvykome aplankyti žieminę Palangą. Netgi tokiu 

lietingu oru, kai jau ir sniego beveik nebeliko, o jūra nebepasipuošusi 

ledo nėriniais, netgi tuomet Palangoje smagu – grynas pušynų oras, nėra 

skubos ir bėgimo, ramybė ir darna. Pasivaikščioję po miestą ir 

pasisveikinę su jūra, visi sugrįžome į konferencijų salę, kur turėjo vykti 

susitikimas su lektoriumi, publicistu Tomu Vilucku ir jo žmona Jolita. 

Dviejų dalių susitikime buvo nagrinėjamos dvi temos „Šeimos Sinodas 

Vatikane“ ir „Gailestingumo metų jubiliejus“. Lektoriaus įžvalgos, 

pastebėjimai ir paaiškinimai šiomis temomis suteikė didesnį supratimą, 

suvokimą apie tai, kas vyksta visuotinėje Bažnyčioje, kokia kryptimi 

Katalikų Bažnyčia juda, kur galime mes visi prisidėti, kad Bažnyčios 

gyvenimas būtų kiek galima gyvybingesnis, ryškesnis, kad Bažnyčios balsas būtų geriau girdimas ir 

labiau suprantamas. Lektorius paaiškino Gailestingumo metų reikšmę Bažnyčioje ir patarė, kaip mes 

galime prisidėti prie šio jubiliejaus minėjimo.   

Tuo metu, kai tėveliai dalyvavo seminare, būrelis vaikų su vadovėmis 

Austėja, Ieva ir Emilija keliavo į Šunų muziejų. Tai toks vienintelis 

Lietuvoje muziejus. Ten jie susipažino su šuniukų veislėmis, visa 

kolekcija suvenyrų kuriuose vaizduojami šuniukai, maloniai 

pabendravo su muziejaus šeimininku ir per lietingą Palangą sugrįžo 

vakarienei.   

Antroji diena buvo ne mažiau įspūdinga. Aplankėme Palangos bažnyčią 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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ir ten dalyvavome šv. Mišiose, kur Šeimos centro kapelionas su vietos kunigais meldėsi už Lietuvos 

šeimas. Po šv. Mišių visi vykome į Gintaro muziejų, kuris yra atnaujintas po restauracijos. Gidas mums 

parodė naująją Tiškevičių šeimos ekspoziciją, naujai atidarytą koplytėlę, taip pat dar kartą papasakojo 

apie Lietuvos auksą – gintarą. Antroje dalyje buvo smagus edukacinis užsiėmimas, kuriame galėjome 

liesti, uostyti, apdirbti, pažinti gintarą. Galėjome įsitikinti, 

kuo gintaras skiriasi nuo plastmasės, kokios gintaro 

gydomosios savybės, kaip atskirti gintarą nuo akmenuko ir t.t 

Po įspūdingos ekskursijos ir pažinties su gintaru ir 

pasivaikščiojimo po Palangos miestą, visi išalkome ir buvo 

nuostabu visiems kartu papietauti. Pabendravę, pasidalinę 

savo įžvalgomis ir įspūdžiais, pailsėję ir sužinoję daug naujo, 

visi grįžome į savo namus, į savo šeimų kasdienybę. 

Tokia savaitgalinė akademija paliko neišdildomų įspūdžių 

visiems savanoriams.  

e.g. 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Šeimos centro darbuotojų susitikimas su ganytoju. Sausio 8 d. Vilkaviškio vyskupijos kurijoje vyko 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro kasmetinis susitikimas su Vilkaviškio vyskupu R. Norvila. 

Susitikimo metu buvo aptrati praėjusių metų pasiekimai ir numatytos pagrindinės gairės naujiems 2016 

– iesiems metams.  

Vilkaviškio dekanato savanorių iniciatyva. Kino vakarai šeimoms ir ne tik... 

Sausio 15 d. į Vilkaviškio parapijos namus gausiai rinkosi žmonės, pažiūrėti filmo, klausiamu 

pavadinimu AR TU TIKI ? šis pavadinimas suintrigavo žmones, nes "mažoji kino salė" tikra žodžio 

prasme buvo sausakimša. Šeimoms su mažais vaikais buvo sudaryta galimybė ateiti kartu, jiems buvo 

atskira programa ir tuo rūpinosi šeimos centro savanoriai, todėl tėveliai galėjo ramiai mėgautis filmo 

peržiūra. Žiūrovams teko draugiškai susispausti, kad sutilptų visi norintys pamatyti šį filmą. 

Džiaugiamės, kad vis daugiau žmonių susidomi kino vakarais. Tęsti šia iniciatyvą planuojama ir toliau, 

vasaros lauku žiūrovus kviečiant į lauko „kino salę“ prie parapijos namų.  

 

Daugiau informacijos ir nuotraukų https://www.facebook.com/vilkaviskio.seimos.centras/ 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/vilkaviskio.seimos.centras/

