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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
 

Gyvybės diena 

Gyvybės dieną 1991 metais pasiūlė švęsti Kardinolų Konsistorija ir ji minima kasmet paskutinį 

balandžio sekmadienį. Šventė išpopuliarėjo Popiežiui Jonui Pauliui II-ajam 1995 m. paraginus ją 

aktyviau švęsti.  

1998 m. Lietuvos Vyskupų Konferencija, atsiliepdama į Šv. Tėvo raginimą, nutarė šią dieną kasmet 

minėti Lietuvos bažnyčiose - paskutinį balandžio mėnesio sekmadienį. Šią dieną apie svarbias gyvybės 

išsaugojimo problemas kalbama ne tik bažnyčiose, bet ir rengiamos paskaitos, konferencijos. 

Šios dienos tikslas – paskatinti visuomenę daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvybės prasmei ir vertei; 

atkreipti dėmesį į abortų ir eutanazijos problemas.  
 

RENGINIAI GYVYBĖS DIENOS PROGA VYSKUPIJOSE: 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Telšių vyskupijoje: 

Balandžio 24 d. (sekmadienį)  po Sumos šv. Mišių Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje bus 

paminėta Gyvybės diena, ta proga bus pasodinti keletas medelių  (tai padarys jaunos šeimos). 

Balandžio 21 d. Gyvybės dienos minėjimas: 

18.00 val. - Šv. Mišios. Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje  

18.30 val. - Pamąstymai ir pabendravimas su parapijos  bendruomene bei sužadėtiniais apie Gyvybės 

stebuklą ir jos išsaugojimą. (ved. ŠC savanorė – psichologė Diana Lučinskienė). 

 

Panevėžio vyskupijoje: 

Balandžio 24 d. 10.30 val. Šv. Mišios Panevėžio šv. ap. Petro ir Povilo parapija paminint Gyvybės 

dieną.  Po Šv. Mišių paminėjimas prie paminklo Negimusiam kūdikiui. (Organizuoja parapijos šeimų 

grupė) 

Balandžio 24 d. 10.30 val. Šv. Mišios Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros parapijoje  paminint 

Gyvybės dieną.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilal%C4%97s_%C5%A0v._Pranci%C5%A1kaus_Asy%C5%BEie%C4%8Dio_ba%C5%BEny%C4%8Dia
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilut%C4%97s_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
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Balandžio 24 d. 11 val. Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijoje 

Šv. Mišios paminint Gyvybės dieną.  

Balandžio 24 d. 11.30 val. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje Šv. Mišios paminint Gyvybės dieną. 

 

Kaišiadorių vyskupijoje: 

Balandžio 22d. adoracija Kaišiadorių Katedros Gailestingumo koplyčioje 

Balandžio 24 d. sekmadienį. 10 val. Šv. Mišios Kaišiadorių Katedroje.  

Balandžio 24 d. 11 val. po Mišių, Želvos parapijos namuose bus atidaroma fotoparoda ,,Želvos krašto 

šeimos senose fotografijose": vyks nuotraukų pristatymas, aptarimas akcentuojant šeimą kaip didžiausią 

vertybę ir vaikų auginimą kaip šventą kiekvienos šeimos pareigą. 

Balandžio 24 d.   šventos Mišios: Molėtuose (suma), Stirniuose ir Videniškiuose. Tikintieji bus 

kviečiami (kiekvienoje bažnyčioje bus ŠC savanorių šeima) pasiimti informacinius  lankstinukus ir 

prisiimti misiją juos perduoti kaip žinią kitam žmogui. 

Balandžio 24 d. Vievyje Gyvybės diena bus paminėta Šv. Mišių metu. Dėkosime Dievui už 

neįkainojamą gyvybės ir gyvenimo dovaną, už buvimą Dievo bendradarbiais Jo pasaulio kūrimo darbe, 

už vaisingumo dovaną, už kiekvieną pradėtą kūdikį, kad jam būtų leista džiaugtis gyvenimu. Melsimės 

už šeimas, negalinčias susilaukti vaikų, kad Viešpats teiktų joms dvasinės stiprybės ir neprarastų vilties 

susilaukti vaikų. Melsimės už paliktus ir šeimos neturinčius vaikus, kad Dievas per mus juos apglėbtų 

savo tėviška ir motiniška meile, kurios jie yra netekę. 

Taip pat gyvybės diena bus minima dekanatuose ir parapijose 24 d. šv. Mišių metu. 

 

SVARBI INFORMACIJA: 

Esate kviečiami, ypatingai Natūralaus šeimos planavimo mokytojai, į skirtą jaunimo rengimo šeimai 

pažintinį - informacinį seminarą pačios lektorės Elizabeth Raith Paulos naujo metodo pristatymą 

„Cyclus show kaip pažinti ir puoselėti vaisingumą“, kuris vyks gegužės 13 d. VDU Katalikų 

teologijos fakultete (šio seminaro valanda, konkreti auditorija, tikslus pavadinimas ir turinys bus 

patikslinti vėliau).  

Natūralaus šeimos planavimo mokytojų komanda 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Tai bus didžiausias Gailestingumo jubiliejaus renginys, kuriame laukiami tikintieji iš visos Lietuvos! 

Kviečiame jau dabar organizuotis ir autobusais atvykti į šį renginį. 

Daugiau informacijos galite rasti kongresas.lt - Informacija bus nuolat pildoma ir atnaujinama. 

 

DĖMESIO! REGISTRACIJA IKI BALANDŽIO 22 D.! 

  

Lietuvos vyskupų laiškas 
„Kviečiame visus dalyvauti Gailestingumo kongrese, vyksiančiame 2016 metais gegužės 6–8 dienomis Vilniuje. 

Sustiprinsime ryšį su Kristumi, kartu gilinsimės į Dievo gailestingumo slėpinį, viešai liudysime tikėjimą ir 

dalinsimės su kitais džiaugsmu, kad priklausome Jėzui Kristui, kuriame mums yra apsčiai išlietas Dievo 

gailestingumas.“ 

 

Taip pat kviečiame rinktis savanorystę Kongrese – daryti bei priimti 

gailestingumo darbus! 
 

Kaip užsiregistruoti? Būtina užpildyti savanorio registracijos anketą. 

https://docs.google.com/forms/d/1cDtWL4r6sxohSnPg_AR0rDqdTsn21772uiEURszbKqs/viewform 

 

Registracija pratęsta ir bus sustabdyta užsiregistravus reikiamam savanorių skaičiui. Nelauk „paskutinės 

minutės bilieto“, registruokis dabar! 

Kur gauti daugiau informacijos? el. paštu savanoryste@gmail.com  arba telefonu +370 639 76 113. 

Ką dar reikėtų žinoti? Prieš kongresą, balandžio 16-17 d., Vilniuje vyks savanorių mokymai. Šis 

savaitgalis skirtas išskirtinai savanoriams – tai bus svarbi dvasinio pasiruošimo dalis bei galimybė 

susipažinti vieniems su kitais ir kongreso programa. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://reg.kongresas.lt/
http://reg.kongresas.lt/
http://www.katalikai.lt/gailestingumojubiliejus/lietuvoje/laiskas
https://docs.google.com/forms/d/1cDtWL4r6sxohSnPg_AR0rDqdTsn21772uiEURszbKqs/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1cDtWL4r6sxohSnPg_AR0rDqdTsn21772uiEURszbKqs/viewform
mailto:savanoryste@gmail.com
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Startuoja 2016 metų šeimos rinkimai 

Artėjant Tarptautinei šeimos dienai Daugiavaikių šeimų asociacija MES, bendradarbiaudama su 

„Šeimos institutu“ inicijuoja Metų šeimos rinkimus 2016. Kviečiame dalyvauti visas Lietuvos gausias 

šeimas, savo pavyzdžiu skatinančias puoselėti šeimos 

vertybes.  

 

Renkant Metų gausią šeimą vadovausimės šiais kriterijais: 

 šeimos gausumas; 

 šeimos sugebėjimas ne tik išgyventi, bet ir gyventi - tai 

reiškia, atrasti džiaugsmą ir vertybes  šeimoje; 

 šeimos narių dalyvavimas visuomeninėje veikloje; 

 šeimos darna. 

 

Pagrindinis apdovanojimas (300 Eur) bus skiriamas Metų šeimai 2016. Taip pat nominuotų šeimų laukia 

kiti vertingi prizai, kurie pradžiugins visus šeimos narius. 

 

I KONKURSO ETAPAS prasidėjo balandžio 13 d. Jo metu kviečiame dalintis įkvepiančiomis šeimų 

gyvenimo istorijomis, kurios padrąsintų kurti, puoselėti, išsaugoti šeimą. Šeimų aprašymus su 

fotografijomis prašome siųsti iki gegužės 1 dienos el. paštu: info@dsa-mes.lt. 

Šeimas gali siūlyti bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, kaimynai, giminės ir draugai. 

II KONKURSO ETAPAS vyks nuo gegužės 1 d. Bus atrinkta 10 labiausiai visus kriterijus atitinkančių 

šeimų ir jų dosje bus skelbiami svetainėje www.dsa-mes.lt. Atrinktoms šeimoms bus duodamos 

papildomos užduotys – „namų darbai“. Viena iš jų – nufilmuoti savo šeimos prisistatymą. Jis turės būti 

įdomus, informatyvus ir sąmojingas. 

Balsavimu bus atrinktos 5 labiausiai titulo vertos šeimos.  

III KONKURSO ETAPAS prasidės gegužės 7 d., kuomet bus renkamos 3 šeimos. Pagrindinį titulą 

organizatoriai pasilieka teisę skirti savo nuožiūra vienai iš 3 šeimų. Tačiau balsavimo rezultatai taip pat 

bus reikšmingi dėl kitų prizų. 

Gegužės 15-ąją, švenčiant Tarptautinę šeimos dieną, bus apdovanota Metų šeima 2016, o taip pat ir 

kitos konkurse dalyvavusios šeimos. 

Daugiau informacijos el. paštu info@dsa-mes.lt arba tel. 8 605 65455. 

 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
mailto:info@dsa-mes.lt
http://www.dsa-mes.lt/
mailto:info@dsa-mes.lt
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Jaunimo rengimas šeimai 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Vilniaus Arkivyskupijos Centre toliau sėkmingai vyksta kas 

savaitiniai šauniųjų “Pažink Save” savanorių susitikimai, 

kurių metu ruošiamės pamokoms mokykloje ir šiaip kartu 

smagiai vakarojame su arbata bei žaidimais. 

Taip pat, kiekvieną pirmadienį bei penktadienį savanoriai 

veda pamokas Vilniaus Užupio gimnazijoje 9 bei 10 klasėms 

vertybių, santykių, šeimos bei kitomis temomis. 

Labai džiugu, kad savanoriai noriai ir su džiaugsmu veda 

pamokas, dalijasi savo įžvalgomis su jaunimu, o šie- 

džiaugiasi, kad pamokų metu gali klausyti jaunų žmonių liudijimų. 

 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

03.09 Pažinksaviukai apsilankė Pakuonio pagrindinėje mokykloje. Savanoriai vedė temas “Aš” bei 

“vertybės”.  

03.18 Vyko neoficialus savanorių susitikimas pas nuostabią 

pažinksaviukų šeimą - Gediminą ir Miglę Urbonus. 

Savanoriai dalinosi savo keptais pyragais, bendravo ir 

susipažino su naujais nariais. Miglė ir Gediminas 

pasidalino keliomis savo vestuvių akimirkomis, o savanorė 

Rūta papasakojo savo įspūdžius iš kelionės į Izraelį. 

Vakaro pabaigoje naujiems savanoriams įteikėme “Pažink 

save” programos sąsiuvinius ir trumpai aptarėme 

artėjančius renginius.   

03.19 važiavome į Kaišiadoris kur vyko ateitininkų akademija. Čia net dvejose salėse vienu metu 

vedėme temą - “Aš”. Kilo daug diskusijų, moksleiviai dalinosi savo asmeninėmis patirtimis. Pokalbiai 

su dalyviais tęsėsi net ir po temos vedimo, per pietus. Susipažinome su daug jaunų, protingų, žingeidžių 

žmonių, buvo tikrai naudingas ir malonus laikas kartu. 
 

Sužadėtinių rengimas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Širvintų dekanato šeimos centras   

Artėjant vasarai – padaugėjo ir sužadėtinių, norinčių priimti santuokos sakramentą. Smagu, kad į 

sužadėtinių kursus jaunuoliai užsirašo prieš pusę metų. Yra ir pavienių porų, kurios dar nežino tikslios 

sutuoktuvių datos, bet pirmiau nusprendžia išklausyti sužadėtiniams skirtus užsiėmimus. Džiugu, kai 

užsimezga santykis, draugystė su grupe, po šitų kursų. Paskutinę penkių porų sužadėtinių grupę vedėme 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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nuo vasario 21d. iki balandžio 2d. Net ir po kursų visi liko stovėti, kažko dar laukė. Kažkas pasakė: -

Gaila, jog kitą sekmadienį jau nebereikės čia ateiti...“ 

Šalia kursų buvo galimybė ir peržiūrėti Mark Gungor video 

seminarą „Per juokus į geresnę santuoką“. Mūsų susitikimai 

užsitęsdavo iki 3-4 val. 

Su visa grupe sutarėme po metų susitikti vėl ir pasikalbėti kaip 

visiems sekasi. Manau, jei bus noras, tuomet bus galima pasiūlyti 

programą ką tik susituokusiems „Viskas apie meilę“. 

Sužadėtinių mintys, ką patartų kitoms, ateinančioms poroms: 

 „Į viską gilintis nuoširdžiai. Šie kursai yra pats geriausias dalykas prieš santuoką. Jie labai 

reikalingi.“ 

 „Būti drąsiems, aktyviai dalyvauti, užduoti rūpimus klausimus, eiti į kursus su gera nuotaika.“ 

 „Yra verta tuos kursus lankyti, sužinai, pasidalini, daug ko naujo patyri, pamatai kur darai ne 

taip su savim ir su savo antra puse.“ 

 „Atsakingai daryti namų darbus, išsamiai aptarti svarbius klausimus.“ 

Smagu, kad duodami – turtėjame ir patys 

 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Supervizija sužadėtinių rengėjams.  Kovo 21 d. Šeimos 

centre susirinko sužadėtinių rengėjai – sutuoktinių poros, 

padedančios sužadėtiniams parapijų grupelėse tinkamai 

pasirengti Santuokos sakramentui. Susirinkusieji kartu su VDU 

dėstytoja doc. dr. N. Liobikiene aptarė darbo grupėse patirtį ir 

iškėlė jiems aktualiausius klausimus: kaip išjudinti abejingus 

dalyvius? Ar privalomi namų darbai? Kaip dirbti su civiliai 

susituokusiais? Kokia grupės vadovų atsakomybė? Dalyvius 

taip pat domino grupės valdymo, temų išdėstymo ir panašūs 

klausimai, į kuriuos buvo bandoma atsakyti pasitelkiant įvairius supervizijos metodus. „Kad santykis su 

sužadėtiniais būtų autentiškas, nereikia apsimetinėti. Liudyti poroms, kad sunkumai yra neišvengiama 

Santuokos dalis, tačiau visada galima glaustis prie Kristaus ir prašyti Jo pagalbos. Šventame Rašte 

randame daugybę ištraukų, kur Dievas rodo labai jautrų santykį su žmogumi“, – kalbėjo N. Liobikienė. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3411&pg=1  

Sužadėtinių rengėjų mokymai apie krikščionišką požiūrį į lytiškumą. Balandžio 1–2 d. Šeimos 

centre vyko tęstiniai sužadėtinių rengėjų mokymai. Šį kartą 34 dalyviai – sutuoktinių poros – lydimi 

lektorės doc. dr. Nijolės Liobikienės, gilinosi į vieną iš sudėtingesnių temų „Krikščioniškas požiūris į 

lytiškumą“. Susitikimą pradėję malda ir pasidaliję į vyrų ir moterų grupes, dalyviai kėlė aktualius 

klausimus, į kuriuos buvo išsamiai atsakoma viso seminaro metu. Keletas dalyvių atsiliepimų:  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3411&pg=1
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 Paprasta, su humoru išdėstyta programa. Pavyzdžiai 

tikrai liks atmintyje. Norėčiau, kad ateinantys seminarai 

vyktų tokia pat dvasia, nuotaika ir giliomis, bet 

paprastai išdėstytomis mintimis. 

 Buvo svarbus pačios lytiškumo sąvokos supratimas, 

seksualumas, jo transformacija, pasekmės, savęs 

pažinimas ir ką su tuo daryti. 

 Buvo naudingas vyro ir moters santykio trūkio 

paaiškinimas, neatitrūkimas nuo Šv. Rašto, rekomenduota literatūra. 

 Lytiškumas man buvo kažkas žemesnio. Pakėlėte į tinkamą vietą. 

 Man patiko ir buvo naudinga visa seminaro metu pateikta informacija. Aiškiai ir suprantamai 

perteiktas krikščioniškas požiūris į lytiškumą. Daugiau tokių puikių lektorių. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3450&pg=1  
        

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/ 

 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Piligriminis žygis į Šiluvą. Kovo 11–13 d. Šeimos 

centro Išsiskyrusiųjų sielovados grupės nariai, 

atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus kvietimą šiais 

Gailestingumo jubiliejaus metais leistis į piligrimines 

keliones ir žengti pro Gailestingumo duris vyko į 

piligriminį žygį. Kartu keliavo ir Šv. Jurgio Kankinio 

(pranciškonų) bažnyčios maldininkai. Žygį pradėję šv. 

Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje, dalyviai 

apsilankė Paštuvos basųjų karmeličių vienuolyne, 

Vilkijoje, Čekiškėje, Ariogaloje, susitiko su Betygolos ir Žaiginio bendruomene, o kelionę baigė 

žengdami pro Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios duris.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3450&pg=1
mailto:lsc@lcn.lt
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/
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Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3392&pg=2  

 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Gyvybės dienos paminėjimui Vievio parapijoje skirtas visas balandžio mėnuo: 

Balandžio 10 d. turėjome "Šeimos dieną" - Eucharistijos metu meldėmės už šeimas, vyko santuokos 

pažadų atnaujinimas, buvo laiminamos šeimos. Po Mišių bažnyčios šventoriuje šeimos sukūrė "Šeimos 

sodą" – kiekviena šeima pasodino po gėlyčių krūmelį (kaip Gyvybės simbolį): tėčiai kasė duobutes, 

mamytės sodino, o vaikučiai laistė laistytuvėliais.  

Po I-os renginio dalies, šeimos rinkosi parapijos namuose į II-ą dalį, kurioje dalyvavo apie 60 žmonių, 

metu vyko agapė, susipažinimas su Elektrėnų šeimomis, subūrė šlovinimo giesmių su judesiais grupę. 

Renginyje dalyvavo Vievio ir Elektrėnų parapijų šeimos. Santuokos įžadus atnaujino. Paskaita tėvams 

"maži meilės gestai", darbas grupėse. Vaikai ir paaugliai turėjo atskirus užsiėmimus su jaunimo 

savanoriais. 

Balandžio 12 d., 19, 26 d. (antradieniais) Vievio parapijos namuose vyksta 3 paskaitų ciklas apie 

natūralų šeimos planavimą ir lytiškumą. Paskaitos skirtos sutuoktiniams, jaunimui ir visiems, kam 

aktualus Katalikų Bažnyčios mokymas šia tema. Paskaitas skaito Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro 

vadovė Judita Bernatonienė.  

Paskaitų temos pagal datas: 

* Kontracepcijos ir Natūralaus šeimos planavimo moralinis vertinimas pagal Katalikų Bažnyčios 

mokymą (12 d.) 

* Kaip su vaikais kalbėti apie lytiškumą? (19 d.) 

* Šeimų liudijimai apie santuokinį gyvenimą (26 d.) 

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Kovo mėn. vyko II-asis šių metų Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlės ciklas. Paskaitų klausėsi 42 

dalyviai.  Keletas dalyvių atsiliepimų: 

 Informacija buvo pateikta vaizdžiai, suprantamai. Gavome daug naudos! Taip ir toliau 

nuoširdžiai dirbti. (Vyras ir moteris, 28 m.) 

 Išsamiai papasakojo gydytoja apie naujagimio priežiūrą. Sužinojom kai ką naujo. Viskas labai 

patiko. Ačiū Jums už tokias paskaitas. (Vyras, 29 m., moteris, 39 m.) 

 Labai išsamiai ir aiškiai papasakojo apie maitinimą. Dabar tikrai neabejosiu, jog noriu pati 

maitinti ir kuo ilgiau. Ačiū Jums už padrąsinimą ir žinių suteikimą. (Vyras, 26 m., moteris, 27 

m.) 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3392&pg=2
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Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Palangos dekanato šeimos centras.  

Pavasarišką kovo 12-tosios rytą parapijos namuose rinkosi moterys į šeštadienio pusryčius. Į susitikimą 

atėjo moterys, kurios orientuotos į saviugdą, dvasinį augimą bei norą atpažinti savo sielos troškimą - 

gyventi taikoje su savimi, Dievu ir artimaisiais. Parapijos kunigas Virginijus palaimino visas 

susirinkusias. Savo "pusryčių" idėją pristatė nauja šeimos centro savanorė Dalia Šaltenienė. Ji paprašė 

susirinkusioms moterims prisistatyti ir trumpai atsiverti apie tikėjimo kelią. Kiekvienos viešnios 

prisistatymas buvo atviras ir labai nuoširdus. Jų gyvenimų sunkumus lydėjo malda ir pasitikėjimas 

Dievu. Susirinkusios giedojo giesmes, viena už kitą pasimeldė užtarimo malda, o tai puiki galimybė 

dalinantis savo tikėjimu, parodyti tikrą gailestingumą čia ir dabar.  

          

 

Klaipėdos miesto  šeimos centras 

Kovo 6 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje šventėme pirmąjį mėnesio sekmadienį – 

šeimų sekmadienį . Po šv. Mišių, pasimaitinę dangiškąja Duona ir kun. Sigito Žilio pamokslo 

įžvalgomis apie dievišką gailestingumą, rinkomės Šeimos centre bendrystės pratęsimui: vaikai su 

šeimos centro savanore kibo į velykinių papuošimų gamybą, o suaugusieji pratęsė pokalbį apie dieviško 

gailestingumo gelmę.. 

Daugiau žiūrėkite: 

https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/photos/pcb.1728011660768056/172800839076838

3/?type=3&theater 

       

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Vilkaviškyje kovo 10 dieną „MKKT“ – Mažasis Katalikiškas 

Kino Teatras organizavo filmo "Atsparus ugniai" (Fireproof) 

peržiūrą. Į šią peržiūrą susirinko ne tik gausybė vilkaviškiečių ar 

rajono gyventojų, tačiau ir keletas svečių iš Marijampolės. 

Renginio pradžioje vyrų maldos grupelė iš Marijampolės vedė 

trumpą Viešpaties pašlovinimą, o Vilkaviškio vyskupijos šeimos 

centro vadovė Diana Pukelienė pasveikino visus 

susirinkusiuosius ir pasidžiaugė Vilkaviškio dekanato fenomenu. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/photos/pcb.1728011660768056/1728008390768383/?type=3&theater
https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/photos/pcb.1728011660768056/1728008390768383/?type=3&theater
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Kunigas Deividas Baumila pristatė artėjančias Pasaulio Jaunimo 

Dienas 2016 Lenkijoje ir paragino paaukoti šio renginio 

organizaciniams rūpesčiams, o tuo tarpu jaunieji savanoriai kino 

teatro dalyviams dalijo vaišes, kurias jau buvo susiruošę iš 

vakaro. Kol vyresnieji žiūrėjo filmą, su vaikučiais 

prisigaminome daug molinių, aromaterapinių medalionų! 

Kino vakaras tikrai pavyko, buvo jauku ir smagu.  

Verbų sekmadienį, kovo 20 dieną, Vilkaviškio Švč. Mergelės 

Marijos Apsilankymo katedroje šeimos centro savanoriai su 

šeimomis ir draugais vadovaujant Vilkaviškio dekanui – prel. 

kan. Vytautu Gustaičiu ėjo  kryžiaus kelius šeimų intencija. 

Didįjį ketvirtadienį keletas savanorių drauge su kitais vyrais 

dalyvavo kojų mazgojimo apeigose. Apeigoms vadovavo 

Vilkaviškio dekanas – prel. kan. Vytautas Gustaitis. 

Didįjį Šeštadienį šeimos centro savanoriai su šeimomis ir 

draugais adoravo prie Jėzaus kapo senojoje bažnyčioje 

(Vilkaviškio šv. Kryžiaus filijinė bažnyčia) 

Katalikų vyrų maldos grupės gavėnios susikaupimo vakaras. Kovo 17 dieną Marijampolėje katalikų 

vyrų maldos grupė, turėjo maldos ir susikaupimo vakarą, kuris vyko Šv. Šeimos vienuolijos namų 

koplyčioje. Į šį vakarą susirinko vyrai iš Alytaus, Marijampolės, Vilkaviškio dekanatų. Susitikimo metu 

vyrai mąstė Kryžiaus kelio mąstymus, turėjo Švč. Sakramento adoraciją, kurios metu galėjo išgyventi 

Dievo gailestingumą per Susitaikinimo sakramentą, o viską vainikavo Eucharistijos šventimas. Kartu su 

jais meldėsi ir jiems tarnavo išpažinčių klausydami ir Šv. Mišias aukodami broliai kunigai Slawomir 

Krzysztof Brewczynski ir Mindaugas Martinaitis. Po susitikimo vyrai džiaugėsi ir dalinosi patirtu Šv. 

Dvasios prisilietimu.  

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas   

Rekolekcijos LŠC Tarybos nariams 

2016  metų kovo 23 dieną (Didįjį Trečiadienį) į 

Kulautuvą rekolekcijoms susirinko Lietuvos šeimos 

centrų tarybos nariai ir visi norintieji, dirbantieji šeimos 

centruose. Kaip dovana mums tuo metu buvo 

pragiedrėjęs dangus ir skaisčiai šviečianti saulė. Nors 

jėzuitų rekolekcijų namus rasti nelengva, tačiau nuorodų 

ir skambučių dėka visiems pavyko laiku susirinkti. 

Susitikimą pradėjome pokalbiais prie kavos apie 

alkoholio kontrolės įstatymo straipsnių pataisymą ir 

parašų rinkimą. Pasidalijome parašų rinkimo lapus.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Rekolekcijas vedė kunigas dr. Andrius Vaitkevičius. Ilgai nelaukę namų koplyčioje rinkomės klausytis 

konferencijos „Gailestingumas – susitaikymas su Dievu, bei pačiu savimi“. 

Po šios konferencijos mūsų laukė ypatingai gardūs pietūs, nes šeimininkė Joana ypač džiaugėsi, kad 

rekolekcijoms susirinkome prieš pat Velykas. Po pietų vėl rinkomės į koplyčią ir klausėmės dviejų 

konferencijų: „Per sakramentus – visi link bendro tikslo – Dievo“ ir „Dorybių kelias – kelias laimės 

link“. Po konferencijų ir pertraukos išpažintims, šventėme Šventas Mišias. 

Kauno šeimos centro darbuotoja Žaneta sakė, jog jai atrodo, kad į šias rekolekcijas susirinko iš septynių 

miestų patys geriausi žmonės. Atmosfera tikrai buvo labai draugiška ir kupina ramybės. 

Nors kunigas Andrius prašė kitais metais rekolekcijų neorganizuoti Didžiąją savaitę, mums, dalyviams, 

buvo tikrai tinkamas metas sustoti, susimąstyti, atsiprašyti ir pradėti gyventi Velykų dvasia. Labai 

džiaugėmės rekolekcijomis, kurių metu pradėjome išgyventi Velykų slėpinį.  

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Kovo 19 d. Panevėžio vyskupijos Šeimos centre vyko 

seminaras sužadėtinių rengėjams, katechetams, 

sutuoktiniams „Nesitraukite vienas nuo kito, nebent 

kuriam laikui sutarę“. 

Po dalyvių prisistatymo ir savo lūkesčių išsakymo įžanginį 

žodį apie santuokinės meilės ekologiją tarė lektorė Jūratė 

Šaumanienė.  Ji priminė, kad visi esame susieti šia meilės 

ekologija, todėl, labai svarbu visiems rinktis, vienytis bei 

kalbėtis šia tema.  

Jūratė Šaumanienė priminė popiežiaus Pauliaus VI pasakytus žodžius apie kontracepcijos įteisinimo 

pasekmes visuomenei. Enciklikoje „Humanae Vitae“ pasakyti pranašiški popiežiaus žodžiai atspindi 

šiandienos realijas: smarkiai smuks žmonių moralė; sumažės pagarba moteriai; bus įvesta priverstinė 

vyriausybės vykdoma gimstamumo kontrolė; su savo kūnais pradėsime elgtis, kaip su mašinomis. 

Natūralaus šeimos planavimo (NŠP) metodai, paremti vaisingumo pažinimu. Tos poros, kurios pradeda 

jais naudotis, pamato šių metodų privalumus. O visa, ką buvo girdėję neigiamo, pasirodo esą tik mitai, 

teigė lektorė. Taigi „tas, kuris pasirenka Kristų, pasirenka patį ekologiškiausią metodą“  − 

džiaugsmingai ir viltingai pabaigė Jūratė Šaumanienė.  

Lektorė taip pat pasidalino NŠP (simptoterminio metodo) mokymo patirtimi Panevėžio vyskupijoje. 

Kiekviena sužadėtinių pora, ne tik išgirsta apie NŠP, bet turi galimybę susipažinti su simptoterminiu 

metodu pasirengimo Santuokos sakramentui kursuose. Ji pasidžiaugė, kad Panevėžio vyskupijoje net 

aštuoniuose dekanatuose yra paruošti Natūralaus šeimos planavimo mokytojai. Todėl poroms, 

norinčioms išmokti vaisingumo pažinimo, nesudėtinga rasti NŠP mokytoją artimoje aplinkoje. 

Lektorė Ingrida Vuosaitytė pristatė NAProTECHNOLOHGIJAS ir Kreitono modelio vaisingumo 

pažinimo sistemą. NAProTECHNOLOGIJA − tai natūrali prokreacinė technologija, kuri remiasi 

Kreitono modelio vaisingumo pažinimo sistema, tai yra modernus požiūris į natūralų šeimos planavimą. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 102                                                   2016 04 18 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 15 

Juo remiantis išmokstama atpažinti vaisingas ir nevaisingas moters ciklo fazes. Pora sėkmingai gali 

naudotis įgytomis žiniomis ir planuoti šeimos pagausėjimą pagal asmeninius poreikius.  

Svarbu atkreipti dėmesį, kad Kreitono modelio lentelės tarnauja ir kaip diagnostinis įrankis, leidžiantis 

NAProTECHNOLOGIJOS gydymo principus taikančiam gydytojui, įtarti, diagnozuoti ir gydyti 

pagrindines ginekologines ligas ir su prokreacija susijusius moters sveikatos sutrikimus. 

„Visais laikais mamos ir dukros  ryšys buvo svarbus“ − pradėjo lektorė Ingrida Vuosaitytė programos 

„Mamos ir dukros popietė“ pristatymą. Kalbėti apie lytiškumą, pokyčius bręstant su savo vaikais 

pirmiausiai turi tėvai, tačiau ne visada yra paprasta. Dažnai tiek mergaitėms, tiek jų mamoms kyla daug 

klausimų, kuriuos kartais nedrąsu užduoti ar atsakyti.  Kaip patraukliai pateikti informaciją, neįžeisti, 

kaip išsaugoti artimą ryšį su paaugle dukra? Šios problemos aktualumas ir paskatino organizuoti mamos 

ir dukros popietes, kur mamos gali jautriausiai ir išradingiausiai pasikalbėti su savo dukromis apie 

artėjančius ar jau prasidėjusius pokyčius. Taigi šis vienkartinis susitikimas yra paskata mamoms ir 

dukroms judėti toliau. 

Lektorė pasidžiaugė, kad šiuo metu yra rengiama programa „Tėčio ir sūnaus popietė“, kuri suteiks 

galimybę ir berniukams su savo tėčiais pasikalbėti apie jiems aktualias problemas, susijusias su 

lytiškumu, pokyčiais, vykstančiais brendimo laikotarpyje. 

NŠP (simptoterminio metodo) mokymo patirtimi Vilniaus arkivyskupijoje dalinosi lektorė Elena 

Kosaitė-Čypienė. Ji išskyrė keletą punktų, kurie padeda dirbant su auditorija. 

Pirmiausiai, svarbu tikėti. Tikėti kiekvienu žodžiu, kurį sakai, tikėti tuo, ką darai. Nes jei žodžiuose, 

veiksmuose nebus tikėjimo - tai nebus tikra. Taip pat labai svarbus yra liudijimas sutuoktinių, kurie 

gyvena pagal NŠP. Būtina gerbti save ir pasitikėti savimi, kai atsistoji kalbėti prieš auditoriją. 

Nepamiršti džiaugtis ir didžiuotis tuo, ką darai. Nebūti vulgariam. Nuolatos domėtis mokslu, remtis 

moksliniais tyrimais, ta informacija, kurią galime pasitikrinti, kuri yra pagrįsta, o ne kažkur išgirsta. 

Atsakyti už kiekvieną savo žodį. Faktas, kurį pasakėme, turi būti šimtą procentų pagrindžiamas. Taip pat 

labai svarbu pasidomėti ir populiariąja kultūra, kuo gyvena šiandienos žmonės. Stebėdami žiniasklaidą 

galime pamatyti tendencijas, į kurias yra kreipiama visuomenė bei gauti populiariąją statistiką. Tuomet 

galėsime paneigti visuomenėje vyraujančius mitus, susijusius su NŠP, santuokiniu lytiniu gyvenimu bei 

kt. Labai svarbu yra įtraukti žmones į diskusiją, tačiau reikia nesileisti į ginčus ar būti provokuojamam. 

Su kiekvienu atėjusiu elgtis pagarbiai. Pabaigoje lektorė priminė, kad visada turime būti pasiruošę dirbti 

bet kokiomis sąlygomis, be jokių priemonių ir būti atsargiems su internetinėmis konsultacijomis.  

Mūsų tikslas yra pristatyti krikščionišką požiūrį į lytiškumą, padėti pažinti vaisingumą ir atskleisti NŠP 

mokymo privalumus santuokiniame gyvenime. 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Kovo 8 d. Žemaičių Kalvarijoje susitiko Telšių vyskupijos šeimos centro 

darbuotojai ir savanoriai, kad kartu su Renovabio auditoriumi Pauliu 

Godvadu aptarti visų 10 metų, finansuojamų iš Renovabis projektų, 

veiklų pasiekimus ir nesėkmes. Visi su džiaugsmu reflektavo apie įvairias 

vyskupijoje vykstančias veiklas, kurių pasekmės duoda neįkainojamą 

vertę žmonėms. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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RENGINIAI VISUOMENEI 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Želvos parapijos šeimos centras  

Kovo 11-osios dienos proga kartu su Želvos bendruomene organizavome netradicinį šios dienos 

paminėjimą - Protmūšį ,,Ką aš žinau apie Lietuvą?" ir stalo teniso bei biliardo varžybas, kuriuose 

kvietėme dalyvauti Želvos šeimas, jų atstovus. Aktyviausias buvo šeimų jaunimas - jų susirinko itin 

gausiai. Tai buvo proga susitikti, pabendrauti, prasmingai praleisti laisvalaikį. 

Antrąją Šv. Velykų dieną - kovo 28-ąją. Tai Močiučių ir senelių šventė, į kurią aktyviau rinkosi vyresnio 

amžiaus žmonės - močiutės bei seneliai, anūkai. Šią dieną bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už 

močiutes ir senelius, o šventė pratęsta parapijos namuose - čia buvo dalijamasi prisiminimais apie 

senuosius Velykų papročius, menamos mįslės, ridenami margučiai. Smagu ir gera buvo taip praleisti 

šiltą pavasario popietę. 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Kviečiame palaikyti iniciatyvą „Už blaivią“ 

 

Šeimos centras kviečia palaikyti iniciatyvą „Už blaivią“ ir pasirašyti 

už Alkoholio kontrolės įstatymo keitimą, kuriuo siekiama užtikrinti 

alkoholio kontrolę, sumažinti alkoholinių gėrimų prieinamumą ir 

vartojimą. 

Pasirašyti galite Kauno arkivyskupijos Šeimos centre (Papilio g. 5, I 

aukštas) darbo dienomis. 

 

Būkime atsakingi už savo tautos, savo šeimų ir vaikų ateitį. 

 

Plačiau apie iniciatyvą galite paskaityti:  

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-03-15-pradeti-rinkti-pilieciu-parasai-po-istatymo-projektu-

sprendzianciu-alkoholio-vartojimo-problema/141928  

 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos miesto šeimos centras 

Kovo 22 d. Klaipėdos šeimos centro direktorius kun. dr. Andrius 

Vaitkevičius Prano Mašioto progimnazijoje vedė mokytojams 

susikaupimo popietę tema „Santykis su tėvu ir jo įtaka mūsų 

bendravimui bei dvasingumui“. Susitikimo metu dalintasi 

įžvalgomis apie tai, kaip santykiai su prigimtiniu šeimos tėvu daro 

įtaką ryšio su Dievu Tėvu kūrimui. 

Balandžio 3 d. Klaipėdos miesto Šeimos centras ir Marijos Taikos 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-03-15-pradeti-rinkti-pilieciu-parasai-po-istatymo-projektu-sprendzianciu-alkoholio-vartojimo-problema/141928
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-03-15-pradeti-rinkti-pilieciu-parasai-po-istatymo-projektu-sprendzianciu-alkoholio-vartojimo-problema/141928
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Karalienės parapija organizavo regioninę piligrimystę šeimoms 

„Gailestingumo Jubiliejus – Šeimos Jubiliejus“. Gailestingumo 

šventėje dalyvavo šeimos, gyvenančios Telšių vyskupijos 

vakariniame regione: iš Klaipėdos ir Kretingos miestų, Šilutės 

dekanato, Gargždų dekanato, Palangos dekanato.  

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis. Po jų įsiliejome į Gailestingumo 

piligrimystės liturgiją, pagal Popiežiškosios šeimos tarybos 

parengtą medžiagą piligrimystei pro šventąsias duris. Meldėmės už savo šeimas, tėvai laimino vaikus, 

dėkojome Dievui vieni už kitus. 

Po piligrimystės apeigos šeimos rinkosi į Atvelykio margučių ridenimo konkursą.  

Plačiau skaitykite: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1742230636012825.1073741832.1684475018455054&typ

e=3 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras  

KVIEČIA 

2016 m. birželio 3-5 d. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras kviečia į natūralaus šeimos 

planavimo kursus Guronyse.  Natūralus šeimos planavimas (NŠP) – tai saugus, sveikas, efektyvus ir 

patikimas, paprastas naudoti, pigus, ekologiškas, estetiškas, visą gyvenimą trunkantis, tiek pastoti, tiek 

atidėti pastojimą tinkantis šeimos planavimo būdas. 

Kaip atpažinti vaisinguosius ir nevaisinguosius laikotarpius siūlome jums išmokti Natūralaus šeimos 

planavimo kursuose, kurie vyks 2016 m. birželio 3-5 d., nuo penktadienio 18.00 iki sekmadienio 16.00 

Guronių rekolekcijų namuose. Po šio savaitgalio metodą bus galima pradėti taikyti. 

Papildomas kontrolinis susitikimas vyks po trijų mėnesių Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre. 

Mokymus ves Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro Natūralaus šeimos planavimo konsultantės Elena 

Kosaitė-Čypienė ir Ingrida Radėnė bei kunigas Gediminas Tamošiūnas. 

Daugiau informacijos adresu: ekosaite@gmail.com  

Registruotis prašome Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro puslapyje: www.vasc.lt  

Mokymų kaina porai – 80 EUR. Mokymus remia Immaculata fondas, todėl dalyvių gyvenimas ir 

maitinimas rekolekcijų namuose bus apmokėtas. 

Vienas iš daugelio puikių atsiliepimų: 

Esame labai dėkingi Jums, Elena ir Ingrida, už Natūralaus šeimos planavimo kursus. Mus įkvėpė ne tik 

NŠP metodo esmė, prasmė ir galimybės, tačiau ir begalinis Jūsų nuoširdumas bei atvirumas pačiais 

intymiausiais ir bene svarbiausiais gyvenimo atvejais. 

Iki šiol nėra tekę sudalyvauti kursuose, kuriuose per 16 valandų išdėstyta informacija ir praktinė 

metodika geba pagerinti gyvenimo kokybę, šeimos santykius ir atrasti vaisingumo stebuklo ir natūralaus 

šeimos planavimo suderinamumo galimybes, kurios, pasirodo, yra nesunkiai prieinamos kiekvienam. 

Nuo šiol NŠP taps ir mūsų gyvenimo dalimi. (Lauryna ir Evaldas) 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1742230636012825.1073741832.1684475018455054&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1742230636012825.1073741832.1684475018455054&type=3
mailto:ekosaite@gmail.com
http://www.vasc.lt/
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„Santuokos kursas“ ŠIAULIUOSE 

tai septyni pasimatymai sutuoktiniams  

poros santykiams stiprinti 

 

* jei esate santuokoje jau ne vienerius metus,  

* nebeprisimenate, kada paskutinį kartą buvote su savo 

sutuoktine/sutuoktiniu pasimatyme, 

* jūsų santykius nugulė kasdienybės dulkės  

šis seminaras kaip tik jums. Atstatysite santykius, į 

savo porą pažvelgsite kitaip, pasinersite į prisiminimus ir 

atgis jūsų tarpusavio bendrystė 

 

Susitikimai prasidės 2016 metų balandžio mėn. 20 d (trečiadienį) 

Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre (Tilžės g. 186, Šiauliai) 

Kurso temos: 

 Tvirti pamatai  

 Bendravimo menas 

 Konfliktų sprendimas 

 Atleidimo galia 

 Artimųjų įtaka – praeitis ir dabartis 

 Geras seksas 

 Veiksni meilė 

Ciklą sudaro septyni vakarai, stebint DVD paskaitas, kurias skaitys Sutuoktiniai Nicky ir Sila Lee, 

auginantys 4 vaikus ir santuokoje gyvenantys 30 metų. Po to vyks diskusijos, pasidalinimai ir 

aptarimai grupėje ir poroje, taip pat kiekvienas dalyvis gaus Santuokos kurso vadovą, kuriame 

fiksuosite išgirstas mintis ir savo įžvalgas. 

Kursas yra dalinai mokamas  

Būtina registracija:  

el. paštas svscentras@gmail.com,  

tel. nr. (8 41) 52 06 26, 

 mob. tel. +3706 5273662 

Organizatorius:  

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
mailto:svscentras@gmail.com


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 102                                                   2016 04 18 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 19 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 102                                                   2016 04 18 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 20 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/

