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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
 

Šeima ir šventė (Šventojo Tėvo katechezė)  

Šiandien pradedame trumpą apmąstymų ciklą, apimantį tris aspektus, apibūdinančius šeimos gyvenimo 

ritmą: šventės, darbo ir maldos.  

Pradėkime nuo šventės. Šiandien kalbėsime apie šventę. Iš karto sakome, kad šventė yra Dievo 

išradimas. Atsimename skaitytą pasakojimo apie kūrimą pabaigą iš Pradžios knygos: „Septintą dieną 

Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs, jis ilsėjosi septintą dieną nuo visų darbų, kuriuos 

buvo atlikęs. Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną jis ilsėjosi nuo visų 

kūrimo darbų“ (Pr 2, 2-3). Dievas mus moko, kaip svarbu skirti laiko, kontempliuojant tai, kas buvo 

gerai padaryta darbo metu, ir tuo pasidžiaugti. Kalbu apie darbą ne tik kaip apie profesiją ar amatą, bet 

platesne prasme – visokį veikimą, per kurį mes, vyrai ir moterys, galime bendradarbiauti kūrybiniame 

Dievo darbe. 

Taigi šventė nėra tinginiavimas fotelyje ar pasinėrimas į kvailas pramogas. Ne, šventė pirmiausia yra 

pilnas meilės ir dėkingumo žvilgsnis į gerai atliktą darbą; mes švenčiame darbą. Taip pat ir jūs, 

jaunavedžiai, švenčiate gražaus sužadėtuvių laikotarpio darbą: tai yra gražu! Tai laikas žvelgti į 

augančius vaikus ar anūkus ir galvoti: kaip tai gražu! Tai laikas žvelgti į savo namus, į bičiulius, kuriuos 

pasikviečiame į svečius, į bendruomenę, kuri mus supa ir galvoti: tai geri dalykai! Dievas taip darė 

sukūręs pasaulį. Jis ir toliau tai daro, nes Dievas nuolat kuria, taip pat ir šiuo momentu! 

Gali atsitikti, kad šventė sutampa su sunkiomis ar skausmingomis aplinkybėmis, ji švenčiama „jaučiant 

gumulą gerklėje“. Tačiau taip pat ir tokiais atvejais prašome Dievą jėgų, kad ji visiškai neprarastų 

prasmės. Jūs, mamos ir tėčiai, gerai tai žinote: kaip dažnai iš meilės vaikams jūs sugebate nuryti 

rūpesčius, kad jie galėtų gerai išgyventi šventę ir džiaugtis geru gyvenimo skoniu! Kiek daug tame yra 

meilės! 

Taip pat darbo aplinkoje – neapleidžiant pareigų! – galime kai kada įsileisti šventės prošvaistę: paminint 

gimtadienį, santuoką, vaiko gimimą, atsisveikinant su bendradarbiu ar priimant naują… Tai yra svarbu. 

Svarbu švęsti. Tai šeimyniško artumo momentai veikiant gamybinei mašinai... Mus visa tai gerai veikia! 

Tačiau tikrasis šventės laikas pertraukia profesinį darbą ir yra šventas, nes primena vyrui ir moteriai, kad 

jie sukurti panašūs į Dievą, kuris nėra darbo vergas, bet Viešpats, todėl mes taip pat niekuomet neturime 

būti darbo vergai, bet jo „viešpačiai“. Dėl šio dalyko yra įsakymas, įsakymas saistantis visus be išimties! 

Tačiau žinome, kad yra milijonai darbo vergų, vyrų, moterų ir net vaikų! Mūsų laikais yra vergų, jie yra 

išnaudojami, darbo vergai, ir visa tai yra priešinga Dievui, prieštarauja žmogaus orumui! Ekonominio 

pelno ir technologinio efektyvumo perdėtas akcentavimas kelia grėsmę žmogiškam gyvenimo ritmui, 

nes gyvenimas turi savo žmogiškąjį ritmą. Poilsio, ypač sekmadienio poilsio laikas mums skirtas, kad 

galėtume džiaugtis tuo, kas negaminama ir nevartojama, kas neperkama ir neparduodama. Tačiau 

matome, kad pelno ir vartojimo ideologija kėsinasi praryti net šventę: ji taip pat kartais suvedama į 

„verslą“, būdą uždirbti pinigus ir juos išleisti. Tačiau ar dėl to dirbame? Vartotojiškas godulys, vedantis 

į švaistymą, yra pavojingas virusas, kuris be kita ko galiausiai sukelia dar didesnį nuovargį. Tai kenkia 

tikram darbui ir išsekina gyvenimą. Nereguliarus šventimo ritmas reikalauja aukų, ir dažnai tai būna 

jauni žmonės. 
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Galiausiai šventimo laikas yra šventas, nes Dievas jame gyvena ypatingu būdu. Sekmadienio 

Eucharistija į šventę įneša visą Jėzaus Kristaus malonę: jo buvimą, jo meilę, jo auką, tai, kad jis mus 

buria į bendruomenę ir būna su mumis. Tuo pačiu visokia tikrovė įgyja savo pilnutinę prasmę: darbas, 

šeima, kasdieniai džiaugsmai ir vargai, taip pat kančia ir mirtis; visa tai perkeičiama Kristaus malone. 

Šeima apdovanota ypatingu gebėjimu suprasti tikrąją šventinio laiko vertę, jį orientuoti ir išlaikyti. 

Kokios gražios šventės šeimoje, jos nuostabiai gražios! Ypač sekmadieniai. Neatsitiktinai šventės, 

kuriose yra vietos visai šeimai, būna labiausiai pavykusios! 

Tikėjimo akimis regimas šeimos gyvenimas, pasirodo esąs geresnis palyginti su vargais, kuriuos jis 

kainuoja. Jis mums pasirodo kaip paprastumo šedevras, kuris yra gražus būtent todėl, kad nėra dirbtinis, 

nėra melagingas, bet gali savyje apimti visus gyvenimo aspektus. Tai mums pasirodo kaip „labai gera“, 

kaip pasakė Dievas, pabaigęs kurti vyrą ir moterį (plg. Pr 1, 31). Taigi šventė yra brangi Dievo dovana; 

tai brangi dovana, kurią Dievas padarė žmonijos šeimai: nepagadinkime jos!  

2015 m. rugpjūčio 12 d. 

Jaunimo rengimas šeimai 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

Vasario 16-28 d., Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko jaunimo rengimo šeimai ir lytiškumo 

ugdymo savaitgalis „Pažink save“. Savaitgalis buvo skirtas pagilinti žinias nagrinėjant temas "Aš", 

"Vertybės", "Šeima", "Jie ir jos", "Lyties tapatybė", "Ar tai meilė?", "Ar verta laukti?", "Kelias į 

santuoką", "Gyvybė", "Vaisingumas“.  

Šeštadienio vakarą, savo šeimos iššūkiais  ir džiaugsmais su jaunimu 

dalinosi šiauliečių Agnės ir Povilo šeima.  

Pagrindiniai seminaro tikslai: padėti pažinti save ir savo vertybes bei jas 

stiprinti, atsakyti į jaunimui rūpimus klausimus apie draugystę, meilę, 

šeimą, gyvybę, stiprinti tėvų ir vaikų tarpusavio santykius, rengti jaunimą 

šeimai. 

Individualių ir grupinių pratybų, diskusijų, žaidimų video peržiūrų ir 

aptarimų metu buvo mėginama atsakyti į tris esminius klausimus: kas aš 

esu, koks aš esu, kodėl aš esu? Buvo aiškinamasi, kas yra vertybės ir 

kokias vertybes išpažįsta jaunimas, aptarta šeimos svarba žmogaus 

gyvenime nuo prasidėjimo iki mirties, aiškintasi, kas yra susižavėjimas, 

draugystė, meilė. 

 

Kauno vyskupijos Šeimos centras 

Vasario 19 d. Kauno B. Brazdžionio mokykloje vyko Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos 

„Pažink save“ renginys "PS naktis". Dalyvavo apie 60 mokinių (iš B.Brazdžionio mokyklos, 

A.Smetonos gimnazijos ir Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos). „Pažink save“ 

savanoriai su jaunimu diskutavo net iki 00:30 nakties! Mokiniai aktyviai dalyvavo, vykdė užduotis  ir 

kėlė svarbius klausimus. Vėliau vyko diskoteka ir komandiniai žaidimai. 
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Kauno "Pažink save" komanda keliavo į Rumšiškes! Kartu su trimis grupėmis jaunuolių, diskutavome 

apie meilę, draugystę ir santuoką lytiškumo ugdymo dienos mokykloje proga. Visą dieną gilinomės 

kodėl verta laukti ir ko verta laukti. Viso dalyvavo 70 mokinių. 

Vasario 24 d. pažinksaviukai svečiavosi Vilniuje pas Saulių ir Živilę Matulevičius. Čia vyko susitikimas 

su Linu ir Rima Sidriais, atvykusiais iš JAV. Jaukiai, nuoširdžiai ir atvirai Rima ir Linas pristatė savo 

naująją knygą „Santuokinis dvasingumas. Kaip sukurti laimingą šeimą“, liudijo apie savo šeimą, 

atradimus, atsakinėjo į savanoriams rūpimus klausimus. Džiaugėmės buvimu kartu ir nauja pažintimi su 

nuostabia šeima, valgėme picas ir šnekučiavomės. Vakaro pabaigoje Linas ir Rima kiekvienam 

savanoriui padovanojo po savo knygą. Esame be galo dėkingi už dovanotą laiką, atvirumą, už knygas! 

Taip pat esame dėkingi ir Matulevičių šeimynai už tai, kad suorganizavo šį susitikimą ir priėmė į savo 

jaukius namus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Sausio mėnesį sėkmingai startavę „Pažink Save“ savanorių apmokymai Vilniaus Arkivyskupijos Šeimos 

centre toliau intensyviai vyko visą vasarį.  Susitikimai vyko vasario 2, 9 bei 23 d.  

Vasario 2d. rinkomės kalbėti temomis „Kodėl verta laukti“ bei „Tai, apie ką nekalbame...“.  Pirmoje 

vakaro temoje bandėme atsakyti į tokius klausimas, kaip: Ko verta laukti? Kodėl verta laukti? Kiek 

verta laukti? Kodėl laukimas gali būti dovana? Su savanoriais kartu diskutavome ir priėjome išvados, 

kad lytis apima ne tik fiziologinį aspektą, bet kur kas daugiau - psichinę bei dvasinę sritis, ji nulemia, 

kas mes esame - vyras arba moteris. Antroji vakaro tema - „Tai, apie ką nekalbame...“. Šioje temoje su 
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savanoriais aptarėme pornografijos žalą jaunam žmogui, lytinio brendimu metu iškylančius iššūkius bei 

antrinį dvasinį skaistumą. Po susitikimo išeidami savanoriai pasidalijo, kad šio susitikimo metu išgirdo 

daug svarių argumentų, kurie tikrai padės ateityje kalbant su jaunimu.  

Vasario 9 d. ypač gausus jaunimo būrys rinkosi 

išklausyti temą: „Kelias į santuoką“. Susitikime 

turėjome svečių - atvyko liudyti jauna pora - Monika ir 

Justas Tekučiai. Šie jauni sutuoktiniai liudijo savo 

draugystės patirtį, aptarė skaistumo vertę draugystėje ir 

santuokiniame gyvenime, kalbėjo ir dalinosi patarimais 

jaunuoliams. Pasibaigus liudijimui visi savanoriai 

turėjo šiai porai daug klausimų, į kuriuos Monika su 

Justu linksmai ir išsamiai atsakinėjo. Labai smagu ir 

netikėta, kad kelios programos savanorės į būtent šią 

temą pasikvietė savo vaikiną, viena mergina - savo 

sesę. Džiugu, kad savanoriai „Pažink Save“ programos 

turinį išklauso ne tik teoriškai, tačiau bando praktiškai pritaikyti savo gyvenime.  

Vasario 23 d. „Pažink Save“ programą vainikavo dvi baigiamosios temos: „Gyvybė“ bei 

„Vaisingumas“. Šiose temose aptarėme, kaip paauglystėje žmogaus kūnas pamažu ruošiasi motinystei ir 

tėvystei: žmogus bręsta fiziškai, psichologiškai ir dvasiškai, žmoguje prabunda vaisingumas. Šioje 

temoje kalbėję savanoriai akcentavo, kad žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo akimirkos (ne po 

3 mėn., ne po gimimo ar kaip kitaip, ką dažnai mini abortų šalininkai). Taip pat buvo daug diskutuota 

apie abortų problematiką, poabortinius padarinius vyrui/ moteriai, gyvybės grožį bei vertę.  

Taigi, sausis - vasaris buvo intensyvus savanorių apmokymų metas, kuomet jaunuoliai turėjo praktinę 

galimybę vesti „Pažink Save“ temas vieni kitiems, o po jų - susitikti aptarimams. Aptarimų metu 

savanoriai turėjo galimybę pasidalinti, kaip jie jautėsi vesdami vieną ar kitą temą, kas sekėsi, kas - 

nelabai, o paskaitos dalyviai - pasidalinti savo pastabomis ir patarimais, kaip šią temą galima būtų 

tobulinti. Džiugu, kad programą išklausė daugiau negu 30 jaunuolių, kurie yra pasirengę savanoriauti 

įvairiose pamokose bei renginiuose. Savanorių apmokymas tuo nesibaigė, jį tęsia tolimesni 

kassavaitiniai susitikimai, kurių metu savanoriai kartu tariasi dėl tolimesnių planų bei smagiai vakaroja 

prie arbatos puodelio   

Vasario 29 d. trys „Pažink Save“ programos savanoriai kartu 

su programos koordinatore Dalia turėjo realią galimybę 

praeitą programą pritaikyti realiai, tad vyko vesti pamoką apie 

gyvybę Vilniaus Geležinkelio Transporto ir verslo paslaugų 

mokyklos 11 klasei. Pamokoje dalyvavo 30 mokinių, kurie 

susidomėję klausė savanorių liudijimų bei temos. Turbūt, 

vienas „stipriausių“ ir jaunimą labiausiai paliečiančių šios 

temos vietų - kuomet per rankas yra siunčiami kūdikių 

muliažai. Mokiniai ypač stebėjosi, kad vos kelių savaičių 

kūdikis jaučia skonį, juda, savotiškai geba mąstyti ar jausti 

skausmą. Pamoka tikrai pavyko ir mokytojos prašymu, savanoriai su kitomis programos temomis 

planuoja šią klasę aplankyti greitu laiku vėl. 
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Sužadėtinių rengimas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Sužadėtinių rengėjų mokymai. Vasario 19-20 d. Šeimos centre vyko sužadėtinių rengėjų mokymai 

tema „Darbo su grupe metodai“. Šį kartą mokymus vedė Vilniaus Šeimos centro darbuotoja, šeimų 

bendruomenių koordinatorė Vijoleta Vitkauskienė. 

Pirmąją seminaro dieną pagrindinis dėmesys skirtas grupės 

struktūrai aptarti: koks grupės ir pačių kursų tikslas, kaip 

nustatomos grupės taisyklės, kokia rekomenduojama 

grupės trukmė, kokie jos vystymosi etapai ir pan. Grupės 

pradžioje turime pabūti ausimis, kurios išklauso, 

„šiukšliadėžėmis“, į kurias sužadėtiniai gali supilti savo 

nuoskaudas, pasipiktinimą, nusivylimą - tarsi sukasti dirvą, 

nes tik tada beriama sėkla galės sudygti“, - kalbėjo V. 

Vitkauskienė. Antrąją mokymų dieną būsimieji sužadėtinių 

grupių vadovai išbandė vaidmenų žaidimus, modeliavo 

situacijas, galinčias kilti vedant sužadėtinių grupes. 

Mokymų metu vyko daug diskusijų: dalyviai kėlė įvairius klausimus, drauge ieškojo atsakymų. Taip pat 

bandė atpažinti savo gynybines reakcijas ir kylančius jausmus. 

Keletas dalyvių atsiliepimų. 

 Patiko seminaro vedimas – lengvas, su humoru, su pavyzdžiais, su mūsų trumpais vaidinimais. Jų galėtų 
būti ir daugiau. 

 Kažko išskirti negalėčiau, bet viskas naudinga. Jaučiausi kaip sužadėtinė, galėjau patyrinėti įvairias 
situacijas savo šeimoje ir iškart pritaikyti. Buvo labai prasmingas darbas grupėje, patiko betarpiškas 
lektorės bendravimas, savaitgalio nuotaika liko pakylėta. 

 Reikia „suvirškinti“, ką išgirdau. Nuostabi paskaita, gaila, kad baigėsi taip greitai. Labai suprantamas, 
aiškus išdėstymas. Buvo naudinga pabūti ir vedėjo, ir sužadėtinio „batuose“. 

 Mintis, kad sužadėtinius turime palydėti, o ne atversti, tapo aiškesnė. Darbo grupėje imitacija buvo 
naudinga ir leido pajusti, su kokiais iššūkiais galime susidurti tikrovėje. Norėčiau daugiau sužinoti, kaip 
atpažinti savo ir dalyvių gynybines reakcijas. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3331&pg=1  

 

Kovo 5 d. Kauno arkivyskupijos Šeimos centre vyko 

seminaras tema „Sužadėtinių evangelizacija”, kurį vedė 

Kauno arkivyskupijos augziliaras, arkivyskupo 

generalvikaras vyskupas Kęstutis Kėvalas ir sužadėtinių 

rengėjai, sutuoktinių pora Laura ir Mažvydas Aleknos. 

Malda susitikimą pradėjęs ganytojas būsimą susirinkusiųjų 

tarnystę pavadino pašaukimo vykdymu. „Sužadėtinių 

rengimo Santuokai tikslas – perduoti tikėjimo džiaugsmą, 

palydėti sužadėtinius susitikti su Kristumi. Sužadėtinių 

rengėjai tampa slenksčiu į Bažnyčią“, - sakė ganytojas, 

pabrėždamas laikysenos, asmeninio liudijimo svarbą 

perduodant Evangelinę žinią. Tai, kad žmonės yra sutikę 

Dievą, pasikalbėję su Asmeniu, matosi veide (panašiai, kaip matosi įdegis saulėje). Ateities mokytojai 
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bus tik liudytojai – todėl verta prisiminti Pranciškaus Asyžiečio patarimą: „Visuomet skelbk Evangeliją, 

kai reikia naudok ir žodžius.“ Vysk. K. Kėvalas aptarė 3 evangelizacijos aspektus: 1) kas yra 

evangelizacija; 2) koks evangelizacijos turinys; 3) kaip ji vyksta. 

Antrąją seminaro dalį vedusi sutuoktinių pora Laura ir Mažvydas Aleknos pirmiausia pakvietė 

susirinkusius išsakyti savo lūkesčius ir paliudijo kaip jiems sekasi vesti sužadėtinių grupes ir kaip ši 

tarnystė įtakoja jų tarpusavio santykius. „Kai buvome įsimylėję, mes buvome priklausomi vienas nuo 

kito. Patyrus krizę Dievas išgydė mūsų stabmeldystę. Siekiame parodyti sužadėtiniams, kad visos krizės 

yra įveikiamos, tik ne visoms užtenka žmogiškųjų pastangų. Stengiamės parodyti Dievą, kuris padeda, 

kai viskas sugriūva, kuris gali viską perkeisti, sukurti iš naujo“, - kalbėjo Laura ir Mažvydas.  

Keletas atsiliepimų: 

 Vyskupo K. Kėvalo paskaita – padrąsinantis pavyzdys kalbėtis su sužadėtiniais. Supratau, kokia 

svarbi užtarimo malda už sužadėtinius. 

 Patiko liudijimas apie krizę, kuri ištiko sudievinus vienam kitą. Jaunavedžių kursai – tai slenkstis į 

Bažnyčią. Ačiū, kad esate. 

 Mūsų jėga – liudijimas. Meilė ir tiesa eina kartu. Labai svarbu malda ir gilus asmeninis ryšys su 

Dievu. Labai patiko gyvas vedančiųjų poros liudijimas. 

 Supratau, kad svarbiausia asmeninis gilus ryšys su Dievu ir iš to sklindanti šviesa, ramybė, 

džiaugsmas, meilė, nuolankumas. Norėčiau, kad mokymus vestų pora, o ne pavieniai asmenys. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=3362  

        

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Sužadėtinių rengėjų mokymai. Vasario 12 d. Panevėžio vyskupijos Šeimos centre vyko mokymai 

sužadėtinių rengėjams apie grupinio darbo specifiką. Paskaitą-mokymą vedė lektorė-psichologė Ilona 

Grubinskienė.  

Susitikime dalyvavo 8 poros iš Panevėžio miesto bei rajono. Pagilinti savo žinias, įgūdžius bei 

savanoriauti sužadėtinių programoje ketinančioms poroms lektorė pateikė tiek teorinių žinių, tiek 

praktinių patarimų kaip sukurti gerą atmosferą grupėje, ką daryti iškilus konfliktams, netikėtoms 

situacijoms. Pradžioje, labai svarbu užmegzti tinkamą ryšį su sužadėtiniais, o tai padaryti galima pačiais 

įvairiausiais būdais. Vadovas turi būti tas, kuris duoda toną, išklauso, padrąsina. Labai svarbu yra 

sulaukti grįžtamojo ryšio. Kad bendravimas ir darbas grupėje vyktų sklandžiai bei grupės dalyviai 

jaustųsi saugiai būtina aptarti grupinio darbo taisykles.  

Didelė dalis sužadėtinių porų nėra praktikuojantys, bet proginiai katalikai. Todėl labai svarbu atėjusią 

porą pasitikti ten, kur jie yra, bet nepalikti, o kviesti į kitą kokybę, į kitokį ryšį su Dievu, su artimu. Tai 

pirmiausia galime padaryti per savo asmeninį liudijimą, per tiesos sakymą su meile, per santykį. Svarbu 

parodyti, kad iškilus sunkumams, jie turi į ką atsiremti, kad Bažnyčia priima, palaiko ir nepalieka 

sunkumuose.  

Dėkojame lektorei Ilonai Grubinskienei ir poroms, pasiryžusioms savanoriauti sužadėtinių rengimo 

Santuokos sakramentui programoje.  

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=3362
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Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos miesto šeimos centras. Klaipėdoje pats sužadėtinių 

rengimo darbymetis; mokymai sužadėtiniams organizuojami tiek 

mažomis, tiek srautinėmis grupėmis. Keletas atsiliepimų:  

 „Po kursų rekomenduojame šias paskaitas visiems savo 

draugams, net jau susituokusioms“.  

 „Manom, kad reikia tokių kursų. Kažkaip nebeatrodo Bažnyčia 

tokia baisi “.  
 

 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI 

Savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams –  

tai vieno kitam padovanotas laikas! 

Artimiausias savaitgalis: 2016 m.  balandžio 22-24 d., Šiluvoje 

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 Kupiškyje   

Vasario 26 - 28 d. Kupiškio rekolekcijų namuose vyko Sutuoktinių susitikimų savaitgalio rekolekcijos. 

Dalyvavo poros iš Vilniaus, Kauno, Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio. Rekolekcijas vedė trys sutuoktinių 

poros ir Pasvalio klebonas Albertas Kasperavičius. 

Tai buvo nuostabus, šiltas savaitgalis, kupinas Šventosios Dvasios. Su kiekvienu susitikimu buvo 

matyti, kaip šviesėja sutuoktinių veidai, atsiranda šypsenos, aplinka prisipildo meilės. 

Sekmadienio Šventas Mišias šventėme kartu su parapijos bendruomene Kupiškio Kristaus Žengimo į 

Dangų bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Kupiškio dekanas Mindaugas Kučinskas ir Pasvalio klebonas 

Albertas Kasperavičius. Dalyviai buvo sužavėti bažnyčios grožio, dydžio ir žmonių nuoširdumo. Prie 

altoriaus patarnavo vaikai, skaitinius skaitė jaunimas, giedojo vaikų choras. Ilgai mintyse skambėjo 

giesmė: „Įeinu su gyriaus giesme į Tavo kiemus Karaliau, ir tepakyla mano širdis iki Tavo širdies.” 

Štai keletas atsiliepimų: 

“Pažinau iš naujo savo žmoną. Tie susitikimai buvo lyg saldainis, kurį išvynioji. Sužinojau problemų 

sprendimo būdų. Pasisėmiau dvasinės ramybės, džiaugiuosi, kad pabendravau su kunigu.” (Vyras) 

“Atradau save, pabuvau kartu su vyru. Dėkui už naujus potyrius, už galimybę pažinti vienas kitą geriau. 

Šis savaitgalis davė galimybę išsakyti tai, kas kankino ne vienus metus.” (Moteris) 

“Patyriau platų spektrą jausmų. Liudijančių porų išgyvenimai labai tiko mūsų šeimai. Jaučiuosi 

sustiprinta”. (Moteris) 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
mailto:lsc@lcn.lt
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/
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“Man atrodo, kad tai buvo šventas dalykas. Manau, tos akimirkos nueis į amžinybę. Svarbu sustoti, 

pasižiūrėti į kitą. Labai gražūs liudijimai, jaučiuosi apdovanotas. Patyriau tai, kas nepakartojama”. 

(Vyras)  

“Visokių jausmų patyriau. Labai  patiko pateikimo forma, patiko koncentruotas darbas poroje, nes 

nereikėjo išnaudoti energijos kalbant visiems viešai. Prasmingai pabuvom dviese - puiki galimybė 

sustoti.” (Moteris) 

“Grįžtu su gražiomis mintimis. Tai buvo tikrai savaitgalis mums. Grįžtam prisiminę, kodėl susituokėm.” 

(Moteris) 

“Gyvenime bėgime dideliam bėgi, bėgi, o su brangiausiu žmogumi būti kartu labai stebuklinga. Buvo 

labai gerai, daug naujo sužinojau. Labai norėčiau pakviesti nors kelias poras į savaitgalį. Tai buvo 

nerealus laikas mums. Ypatingai pajutau Dievo artumą.”(Vyras) 

Džiaugiamės, kad pasiryžome organizuoti savaitgalį nes į namus parsinešėme tokių gerų įspūdžių, 

energijos, patys patyrėme ypatingą Dievo veikimą, pagalbą, kuris sustiprino mūsų tikėjimą.  

Dėkojame Dievui už nuostabų savaitgalį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupiškio Sutuoktinių susitikimų komanda ir dalyviai 

 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Porų, susituokusių 2014 - 2015 m. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, iškilmė. Vasario 13 d. į 

iškilmingas vakarines šv. Mišias Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo pakviestos jaunos poros, 

priėmusios Santuokos sakramentą šioje parapijoje. Prieš šv. Mišias susirinkusieji klausėsi šeimų 

liudijimų. Šeimos dalijosi kaip joms sekasi įveikti sunkumus, pasakojo apie savo tikėjimo kelionę, apie 

dalyvavimo šeimų bendruomenėje svarbą. Šv. 

Mišioms vadovavęs klebonas mons. Vytautas 

Grigaravičius savo homilijoje sakė: 

„Nemanykite, kad klebonas ramiai miega. Jam 

rūpi, kaip jums sekasi, kaip jūs jungiatės į 

bendruomenę, Bažnyčios gyvenimą. 

Didžiausias džiaugsmas, kai ateinate ir prašote 

pakrikštyti vaikelį. Tuomet klebonas meldžiasi 

jau ne tik už jus, bet ir už jūsų vaikus. Manau, 

kad ir jūs, net po daugelio metų atėję į šią 

bažnyčią, prisiminsite, jog čia susituokėte, 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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atnaujinote Santuokos sakramentą, ir šilti jausmai užlies širdį.“ 

Šventė baigėsi agape ir pabendravimu bazilikos parodų salėje. 

Plačiau skaitykite: 

http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=11&nid=3166  

 

Mamos ir dukros popietė Šeimos centre. Vasario 23 d. Šeimos centre vyko mamos ir dukros popietė. 

Čia susirinkusios 9-13 metų mergaitės su mamomis turėjo galimybę pasikalbėti apie ypatingą Dievo 

dovaną – vaisingumą ir dar paauglystėje prasidedantį kūno ruošimąsi motinystei. Popietę vedė 4 vaikų 

mama, socialinė darbuotoja, Katalikų teologijos bakalaurantė, Kreitono modelio vaisingumo pažinimo 

sistemos mokytoja Ingrida Vuosaitytė. Lektorė jautriai pristatė pirmuosius brendimo požymius, kalbėjo 

apie mitybos svarbą, higieną. Dalyvės taip pat klausėsi vaizdo liudijimo, žiūrėjo filmuką apie gyvybės 

pradžią. Mergaitės ir mamos turėjo galimybę užduoti joms rūpimus klausimus, pabendrauti prie arbatos, 

o po to pratęsti dialogą siekiant išsaugoti artimą ryšį ateityje. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=3334  

 

Vakaras Šeimoms KTU “Santakos slėnyje”  Vasario 25 d. 

KTU „Santakos slėnio“ salėje vyko vakaras šeimoms. Vakare 

dalyvavo ir savo šeimos „sėkmės istorija“ dalijosi sutuoktinių 

pora Linas ir Rima Sidriai, atvykę iš JAV. Šio atvykimo į Lietuvą 

proga išleista ir Sidrių knyga „Santuokinis dvasingumas. Kaip 

sukurti laimingą šeimą“. Linas ir Rima Sidriai, gimę ir augę JAV, 

susituokė prieš 38 metus, užaugino 8 vaikus, turi 9 anūkus.  

Pirmiausia Linas ir Rima trumpai papasakojo apie save ir savo 

pažinties istoriją. „Mūsų šeimoje sunkiausia buvo auginti du, 

penkis ir aštuonis vaikus“, - pasakojo Linas ir Rima. Du, nes abu buvo maži ir reiklūs, kovodami dėl 

dėmesio. Gimus trečiajam du ūgtelėję vaikai jau galėjo šiek tiek padėti mamai, taip pat užimti vienas 

kitą. Atkreipkite dėmesį, kad poros, sustodamos prie dviejų, galvoja, jog taip bus lengviau, bet 

nesuvokia, kad abu varžysis ir draskysis dėl mamos dėmesio per visus ateinančius 20 metų. Turėti tris 

vaikus yra daug paprasčiau nei du”. Gimus 

penktam vaikui reikėjo pagalbos iš šalies, nes nei 

vienas iš vaikų nebuvo pakankamai suaugęs. Rima 

papasakojo, kokią svarbią įtaką jos gyvenime 

turėjo išpažinties metu kunigo duotas patarimas: 

kartą per savaitę eiti su vyru į pasimatymą ir jo 

metu nekalbėti nei apie darbą, nei apie vaikus. 

Sulaukus aštuonių vaikų jų poreikiai pradėjo 

smarkiai skirtis. Tačiau viskam radosi išeitis. 

Vyresni vaikai galėjo nuvežti jaunesniuosius į 

užklasines veiklas, vaikai susikurdavo įvairių 

pramogų, o po vakarienės visi kartu susirinkdavo į 

šeimos valandėlę svetainėje.  

Kaip šeimos stiprybės šaltinį sutuoktiniai nurodė kartu su vaikais kalbamą Rožinio maldą.Vakaro metu 

savo santuokinio gyvenimo patirtimi dalijosi ir kitos sutuoktinių poros.  

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=3339  

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=11&nid=3166
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=3334
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=3339
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Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Širvintų dekanato šeimos centras.   

...Tai – kas svarbiausia – nematoma akimis. Matyti galima tik širdimi. (Antuano de Sent Egziuperi). 

Šv. Valentino dieną minėjome Širvintų parapijos globos namų salėje. Prieš tai bažnyčioje buvo 

aukojamos šv. Mišios už šeimas, sužadėtinius, jaunimą. Sutuoktiniai turėjo galimybę atnaujinti 

santuokos įžadą.  

Šv. Valentino šventėje dalyvavo jaunimas (iš Musninkų, Molėtų ir Širvintų), šeimos (iš Juodiškių, 

Šešuolių, Bilotų km., Širvintų), senoliai (gyvenantys globos namuose). 

Žvakių šviesoje skambėjo poezija, lydima gitaros melodijos, dainų žodžiai virpino kiekvieno širdį. 

Dievo Meilė mus subūrė į vieną didelę šeimą.  

 

 

 

 

 

 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Šilalės dekanato šeimos centras. Vasario 28 d. Votyvos Šv. Mišiose Šilalės tikintieji buvo kviečiami 

melstis už šeimas, ypač - už jaunas šeimas. Šv. Mišių skaitinius skaitė jauna šeima, Šilalės dekanato 

šeimos centro savanoriai Kristina ir Kęstutis Ačai. Po šv. Mišių jose dalyvavusias šeimas klebonas kun.               

A. Genutis pakvietė  į renginį Parapijos namuose. Susirinkę žiūrėjo filmuotą medžiagą ,,Apie santuoką 

ir šeimą“, po to aptarė matytas situacijas, diskutavo.  

Klaipėdos miesto šeimos centras. Vasario 6 d. Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje įvyko antrasis 

maldos ir bendrystės vakaras, skirtas Klaipėdos miesto tikinčiųjų bendruomenės vienybės ugdymui. 

Kun. Virgilijaus Poškaus pamokslo padrąsinti ir Angelės Joknytės giesmių įkvėpti daugelis įsipareigojo 

melstis už miesto dvasinio veido atsinaujinimą.  

Plačiau skaitykite: http://www.taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1301 

Vasario 7 d. Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje šventėme Šeimų sekmadienį. Po šv. Mišių šeimos 

rinkose Šeimos centre filmuko „Tu esi ypatingas“ peržiūrai bei jo 

aptarimui su vaikais.  

Rekomenduoja peržiūrėti: 

https://www.youtube.com/watch?v=AkCcIxeCxvQ. 

Filme pasakojama apie medinių lėlių miestelį ir jo gyventojų 

santykį su Kūrėju. Labiausiai atstumtas to miesto berniukas sužino, 

jog Kūrėjui jis yra brangus toks, kokį jį Kūrėjas sukūrė. 

Tai ir buvo geroji šio sekmadienio žinia! Vaikams įteikta po 

žvaigždę su užrašu - Tu esi ypatingas, o po to tokia žvaigžde vaikai 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1301
https://www.youtube.com/watch?v=AkCcIxeCxvQ
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apdovanojo savo tėvelius. 

Plačiau apie Šeimų sekmadienio šventimą galite skaityti: 

http://www.taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1302 

Vasario 26 d. Šeimos centre vyko šeimų maldos vakaras. Tėveliai su vaikais mokėsi naujų giesmių, 

lydimų ne tik žodžių, bet ir gestų  

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Kupiškio dekanato šeimos centras.  

Santuokos kurso susitikimai – tikrovė gali būti netgi kur kas geresnė “Dauguma porų pradeda 

santuokinį gyvenimą kupini didžiulių lūkesčių. Sumainę žiedus, jaunavedžiai pereina konfeti lietų ir 

romantiškai nutolsta vakaro žaroj. Jie negali nė įsivaizduoti, kad kada nors nebenorėtų būti kartu. 

Gyvenimas parodo, kad tikrovė kitokia ir, tiesą sakant, ji gali būti netgi kur kas geresnė”(Nicky ir Sila 

Lee)    

Nuo 2015 m. spalio mėn. „Santuokos kurso“ pagal N. S. Lee medžiagą programa buvo pasiūlyta 

Kupiškio parapijos žmonėms. Užsiėmimus vedė Kupiškio dekanato Šeimos centro savanoriai Alina ir 

Svajūnas Stanioniai. Džiaugiamės, kad atsiliepė net 8 poros sutuoktinių. Rinkomės kiekvieną antradienį, 

visus 14 susitikimų. Buvo įdomu susipažinti su pristatoma medžiaga, bendrystėje su kitomis šeimomis 

kartu išgerti arbatos, pasivaišinti saldėsiais, taip pat turėjome galimybę pasidalinti savo mintimis, 

įžvalgomis, ieškoti atsakymų į klausimus, galėjom klausti patarimų, užduoti klausimus kunigui dekanui 

Mindaugui Kučinskui, pastebėjimais, patarimais ir palaikymu stiprinusiam poras. 

Sausio 26 d. iškilmingai baigėme „Santuokos kursą“. Ačiū kunigui dekanui M. Kučinskui už koplytėlėje 

aukotas Šv. Mišias, Emai ir Vygantui už gražias giesmes. Džiaugiamės, kad turėjom galimybę kartu 

melstis, nuoširdžiai išsakyti širdyje kylančius maldavimus, pavesti Dievui savo rūpesčius, dėkoti už 

džiaugsmus, pasisekimus. Pamoksle buvome kviečiami artintis prie kito žmogaus, prie sutuoktinio kaip 

prie Dievo vaiko, žmogaus, kuris pirmiausia yra Dievo, su mylinčiu judesiu, mylinčiu žvilgsniu, 

mylinčiu žodžiu, mylinčiu prisilietimu.   

Nenorėjome išsiskirstyti. Nutarėme rinktis kiekvieno mėnesio pirmąjį antradienį. Kalbamės apie 

tikėjimą, gyvenimą, artėjančias šventes, planuojame susitikimus su įdomiais žmonėmis, išvykas. 

Tikimės, kad ši šeimų grupelė sustiprės, pasipildys naujais nariais, įsilies į parapijos gyvenimą.

         

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Seminaras ,,Per juokus į geresnę santuoką“. Tris vasario ketvirtadienius, Marijampolės dekanato 

šeimos centre,  sutuoktiniai rinkosi į nuotaikingą seminarą DVD formatu ,,Per juokus į geresnę 

santuoką“.  Seminaro dalyvių atsiliepimai: 

 „Patiko visos seminaro dalys, daug ką sužinojau, nors santuokoje gyvenu jau 34 metus. Manau, 

kad mano gyvenimas santuokoje būtų buvęs daug laimingesnis, jeigu tai būčiau žinojusi 

anksčiau.“ 

 ,,Be abejo viskas patiko. Tik kodėl apie šiuos dalykus mažai kalbama?“  

Daugiau informacijos apie šį renginį: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1275  

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1302
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1275
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Besibaigiant antrajai Gavėnios savaitei šeimos centro 

savanoriai iš tolimiausių Vilkaviškio vyskupijos kampelių 

sugužėjo į Marijampolės pastoracinį centrą. Čia buvome 

sukviesti į rekolekcijas „Aš ir mano namai – mes 

tarnausime Viešpačiui“. (Joz. 24,15) 

Rekolekcijas vedė filosofijos mokslų daktarė, Vytauto 

Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto 

lektorė, radijo laidų vedėja, dvasinės ekologijos 

propaguotoja Bronė Gudaitytė. Šią dieną programa buvo 

intensyvi: dvasinės ekologijos seminarai, aptarimai 

grupelėse, susikaupimas, adoracija, užtarimo maldos, 

susitaikinimo sakramentas ir padėkos Šv. Mišios. 

Pasisotinę dvasiškai ir fiziškai, rekolekcijų dalyviai patraukė skleisti Dievo šviesą į savo parapijas, o 

keletas likusiųjų pratęsė diskusijas, pasidalino savaitgalio įžvalgomis ir tiesiog dalijosi nuoširdžia 

bendryste. Keli rekolekcijų dalyvių atsiliepimai: 

 „Ši diena mums kaip DOVANA – pabūti visai šeimai kartu su Dievu su Jo ieškančiais žmonėmis. 

Ryt mano gimtadienis... ši diena man geriausia DOVANA.“  

 „Šios rekolekcijos privertė atsitokėti – ką aš darau, kaip ir kodėl? Paskatino susitaikinimą su 

Dievu. Sustiprino pasiryžimą Jam tarnauti, per tarnystę kitam žmogui, o pirmiausia – savo 

šeimai, kurią apleidau.“ 

Daugiau informacijos apie šį renginį: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1274 arba 

www.facebook.com/vilkaviskio.vyskupijos.sc/   

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Seminaras šeimoms „Tvirta ir sveika santuoka visam gyvenimui“. Seminarą „Tvirta ir sveika 

santuoka visam gyvenimui“, vasario 5-7 d. pravedė iš Kauno atvykę GTI lektoriai Vaidilė ir Dainius 

Šumskai. Seminaras nepaliko abejingų. Dalyviai staiga panėrėme į šventųjų porų gyvenimus: į prancūzų 

Mažosios Teresėlės tėvų, italų šventosios Džianos Beretos Molos santuoką, į paskutiniojo Austrijos 

imperatoriaus ir Vengrijos karaliaus Karlo I santuoką, bei italų Marija ir Liuidži Kvatroki 

santuoką. Sunku ir nupasakoti tą seminaro patirtį... Žmonės suprato, kad šie šventieji buvo eiliniai 

žmonės – kaip ir mes. Išskyrus tik vieną jų kasdienybės ypatingumą – nepaprastai artimą ryšys su 

Dievu.  

Buvo nelengva aprėpti kiek sunkumų šioms poroms teko išgyventi – panašiai kaip mums, bet tik dar 

daugiau... Žmonės buvo nustebę, kad tų porų jausmingumas buvo kur kas stipresnis, ir komplimentai 

vienas kitam gerokai gausesni nei mūsų laikais ir jie tapo šventaisiais! 

Galiausiai visas seminaras atskleidė, kad šventumas yra poros kasdieninis, bendras, beveik nematomas 

augimas meilėje ir tikėjime.  

Kas norite iš arčiau susipažinti su šiomis ypatingomis ir paprastomis poromis – nusiteikite rimtai 

padirbėti ir keliaukite į šį seminarą.  

 

Seminaras moterims, kurios nori vesti mokymus „Ko reikia kiekvienai mamai“.  Vasario 25-26 d. 

įvyko seminaras moterims „Ko reikia kiekvienai mamai“. Į seminarą atvyko dešimt mamų, kurios 

apsisprendė vesti susitikimus ikimokyklinukų mamoms „Ko reikia kiekvienai mamai“ aštuoniose 

parapijose.  Tai yra puikus dalykas!!!  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1274
http://www.facebook.com/vilkaviskio.vyskupijos.sc/
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Tai yra veiklus gailestingumas – nuliūdusį paguosti arba išprotėjusį nuraminti :), nes ikimokyklinukų 

mamos dėl didelio emocinio krūvio ir izoliacijos dažnai pasidaro visai nesuprantamos ne tik savo 

vyrams bet ir sau.  

Taigi, šie susitikimai mamai padeda grįžti į save. Susiorientuoti kas svarbiausia, ir suprasti, kad ji yra 

NORMALI, netgi gera mama. Linkime ir kitiems šeimos centrams užsikrėsti mūsų pavyzdžiu. Patirtimi 

mielai pasidalinsime :).  

Seminarą vedė Eglė Jakutienė ir Algirdas Petronis. 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

 

 

Linai Braukylienė tapo Marijampolės dekanato vadove. 

Dėkojame, kad ji vadovavo Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrui 

nuo įsikūrimo pradžios -  vadovavo veikloms ir telkė žmones 

dekanatuose. Mes ir toliau liekame bendradarbiais, toliau 

drauge keliausime pažinimo keliu.   

 

Toliau Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrui vadovaus direktorė Diana Pukelienė. 

 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Kauno I dekanato Šeimos centrų/sekcijų vadovų 

susirinkimas. Vasario 29 d. vyko Kauno I dekanato 

Šeimos centrų/sekcijų vadovų susirinkimas, kuriame 

aptartos šeimų sielovados aktualijos. Iš Kauno miesto 

parapijų ir rektoratų atvykę vadovai diskutavo įvairiais 

šeimų sielovados klausimais. Buvo pristatyta J. Kentenicho 

šeimos pedagogikos akademija, Tyrų širdžių judėjimas, 

aptarta vaikų adoracijos svarba, šeimų piligrimystė ir 

Gailestingumo jubiliejaus renginiai. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=3349 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos miesto šeimos centras. Vasario 17 d. Šeimos centro 

savanoriai su Klaipėdos šeimos centro direktoriumi kun. Andriumi 

Vaitkevičiumi turėjo susikaupimo vakarą, kuriame apmąstė savo santykį 

su dangiškuoju tėvu per santykį su žemiškuoju tėvu. Esminė mintis: 

Tikinčiojo žmogaus ėjimas link Dievo tėvo padeda išspręsti daugelį 

šeimos gyvenimo keblumų. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=3349
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RENGINIAI VISUOMENEI 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

“Valentino laiškai” Raseinių dekanate. Vasario 13 d. tradiciniai Raseinių parapijos „Šv. Valentino 

laiškai“ jau penktą kartą kvietė žmones į liudijimų ir muzikos vakarą pabūti bendrystėje su savimi, 

Dievu ir bendruomene.  

VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius 

jautriai liudijo apie savo išgyvenimus, kai kažkada reikėjo 

pasirinkti tarp savo asmeninio saugumo ir pareigos iš Meilės 

kitam. Jis linkėjo visiems, ypač jaunimui, kiekvieną dieną 

gyventi renkantis tik teisingą kelią, kad paskui nebūtų 

apmaudu ir gėda. Kunigas Valdas Šidlauskas vedė dar giliau. 

„Svarbu gyventi santarvėje su Dievu, kad suklydus ar 

suklupus Dievas gailestingai pasilenktų prie kiekvieno mūsų 

tarsi mylintis tėvas ar mama. Amžinas laimės troškimas aidu 

atsiliepia tik gailestingumą pažinusioje širdyje. Bet Dievas iš begalinės meilės kiekvienam žmogui 

suteikė laisvę rinktis pačiam: ar su Kristumi eiti pas Jį, ar aklai ieškoti meilės, laimės ir pilnatvės savo 

jėgomis”, - tokiomis mintimis dalijosi kunigas. 

„Ateik ir širdis apvalyk“ – šie giesmės žodžiai iš jungtinės Klaipėdos, Vilniaus ir Kauno bažnyčių 

šlovinimo grupės, lyg bendra malda pakylėjo visus link dangaus. Nepakartojama meilės, jaunatviškumo, 

žodžių, muzikos ir šviesų efektų vienybė tarsi suvienijo visų buvusių širdis. Kaip po to pasakys vienas 

žiūrovų: „Atrodė, kad Dievas tikrai buvo koncerte“. 

Plačiau skaitykite: http://www.raseiniuparapija.lt/sv-valentino-laiskai-2016-02-13.htm  

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos koncertų salėje vasario 12 d. vyko Šv. Valentino dienos 

šventimas kitaip. Šventė gimė iš siekio pabrėžti meilę, kaip stebuklą, kuris 

lydi visą gyvenimą: nuo mūsų pradėjimo momento iki pat mirties. Tuo pačiu, 

meilė yra nenusakomas ir mistinis ryšys tarp Dievo ir žmogaus, kuris neturi 

pabaigos ir įvairiausiomis formomis vis pasirodo mūsų gyvenime, jį 

įprasmindamas ir praturtindamas savo dovanomis. Renginyje savo šeimos 

gyvenimo subtilybėmis dalijosi šeimos centro daugiavaikė savanorė Asta. 

 

Tradicinė sutuoktinių šventė Kretingoje "Turiu ieškoti to, kurį myli 

mano širdis" (Gg 3, 2). Vasario 13 dieną Kretingos parapijos šeimos centras 

sukvietė apie 50 įvairaus amžiaus parapijos sutuoktinių porų į jau tradicinę 

penktąją šventojo Valentino šventę. Šių metų tema - Giesmių Giesmės žodžiai  "Turiu ieškoti to, kurį 

myli mano širdis" - kvietė poras pamąstyti, kad meilė yra ir pastanga bei troškimas nuolat ieškoti savo 

mylimo žmogaus širdies ir būdų vis geriau vienas kitą mylėti. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias 

aukojo Jo Ekscelencija vyskupas Linas Vodopjanovas, šio renginio pradininkas ir įkvėpėjas. Mišių metu 

poros turėjo galimybę atnaujinti Santuokos sakramento priesaiką. Vėliau šventės dalyviai rinkosi į šv. 

Antano rūmus, kur jaukioje aplinkoje po vyskupo Lino pasveikinimo, klausėsi Angelės Joknytės 

giesmių, drauge su kunigu iš Palangos Sigitu Žiliu apmąstė šventės temą ir žinią, kad Dievas, 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.raseiniuparapija.lt/sv-valentino-laiskai-2016-02-13.htm
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mylėdamas mus, nuolat ieško mūsų širdžių. Vėliau dalyvių širdis virpino aktoriaus, režisieriaus ir 

Klaipėdos universiteto dėstytojo Romualdo Skunčiko skaitoma lietuvių meilės lyrika bei parapijietės  

dainininkės Dalios Bieliauskienės atliekamos dainos. Pasibaigus rimtajai vakaro daliai, šventės dalyviai 

vaišinosi ir bendravo. Neeilinis siurprizas moterims buvo spontaniškai suburtas vyrų choras iš 50 vyrų, 

drauge atlikęs dainą "Žiema, žiema..." O kaipgi tokia šventė be šokių? Tradicinis valsas su rože, kurią 

kiekvienas vyras įteikia savo žmonai, pradėjo smagius liaudiškus šokius ir žaidimus, kuriuos taipogi 

tradiciškai veda kretingiškių labai pamėgta folkloro grupė iš Klaipėdos "Ainiai". Vakaras užsitęsė, nes 

visi mėgavosi džiugia bendryste ir nenorėjo skirstytis. 

              

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Seminaras sužadėtinių rengėjams, katechetams, 

sutuoktiniams 

 

              „„NNeessiittrraauukkiittee  vviieennaass  nnuuoo  kkiittoo,,    

                      nneebbeenntt  kkuurriiaamm  llaaiikkuuii  ssuuttaarręę““ (1 Kor 7,5) 
 

2016 m. kovo 19 d. 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centre, Marijonų g. 24, Panevėžys 
 

 

 9.45 – 10.00 val. 

   Dalyvių registravimas. 
 

 10.00 – 10.15 val. Įžangos žodis. 

  Jūratė Šaumanienė (Panevėžys)  

  Santuokinės meilės ekologija: kokie pasirinkimai  maitina meilę?  
 

 10.15 – 10.45 val. 

  Ingrida Vuosaitytė (Kaunas)   

     NaProTECHNOLOGIJA (Natūrali Prokreacinė Technologija) ir 

       Kreitono modelio  vaisingumo pažinimo sistema. 
 

 10.45 – 11.15 val. 

  Elena Kosaitė-Čypienė (Vilnius) 

Natūralaus šeimos planavimo (Simptoterminis metodas) mokymo 

patirtis Vilniaus arkivyskupijoje. 
 

 11.15 – 11.45 val. 

  Ingrida Vuosaitytė (Kaunas)  

      Programos „Mamos ir dukros popietė“ pristatymas. 
 

 11.45 – 12.15 val.  K a v o s   p e r t r a u k a 
 

 12.15 – 13.00 val. 

  Jūratė Šaumanienė (Panevėžys)  

Natūralaus šeimos planavimo (Simptoterminis metodas) mokymo 

patirtis Panevėžio vyskupijoje. 
 

 13.00 – 13.30 val. 

            Diskusijos ir apibendrinimas. 
   

    Išankstinė registracija* 

  Panevėžio vyskupijos Šeimos centre, Marijonų g. 24,  

             tel.: 8 45 507791, mob.: 8 684 84402, el. p.: pvscentras@gmail.com 
 

                  * Seminare dalyvauti gali ir tie, kurie nespėjo užsiregistruoti iš anksto.                            

 

 

RĖMĖJAI: 

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS KURIJA 

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/

