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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
 

Amoris laetitia 

Lauktasis Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodinis paraginimas Amoris laetitia vainikuoja 2014 – 2015 

m. vykusį Vyskupų Sinodą apie šeimą. Lietuvos Vyskupai nusprendė jau baigiamą į lietuvių kalbą versti 

posinodinio paraginimo tekstą paskelbti atskiru leidiniu, kad Popiežiaus mintys pasiektų kuo daugiau 

skaitytojų. 

Savo kasmetinėje konferencijoje, kuri vyks rugsėjo 24 d., prašėme J E Kardinolą apžvelgti Šventojo 

Tėvo Pranciškaus posinodinio paraginimo Amoris laetitia pagrindines temas, mintis ir reikšmę. Labai 

prašome rezervuoti laiką šiai konferencijai, kuri vyks Alytuje.  

 

Jaunimo rengimas šeimai 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Balandžio 23 d., visą šeštadienį, Vilniaus Arkivyskupijos Šeimos centro jaunimo programų koordinatorė 

Dalia Arčiamaitė kartu su savo savanorių komanda vedė "Pažink Save" savaitgalį Vilniaus Jėzuitų 

Gimnazijos 9 klasės mokiniams. Šiame renginyje dalyvavo apie 40 mokinių ir beveik 10 komandos 

savanorių, taigi savaitgalyje susirinko pusšimtis jaunų smagių žmonių! 

Kartu diskutavome savęs suvokimo, vertybių, šeimos klausimais, o ypač daug susidomėjimo sulaukė 

tema: "Kodėl verta laukti?", į kurią įsijungė beveik visa klasė, keldami klausimus, reikšdami savo 

nuomones, drąsiai diskutuodami. Pertraukų metu visi skaniai krimtome picas bei dalinomės susitikimo 

akimirkomis! 

Tiek "Pažink Save" savanoriai, tiek jėzuitų gimnazijos mokiniai džiaugėsi puikiai pavykusiu renginiu ir 

naujomis patirtimis! 
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Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Širvintų dekanato šeimos centras   

Gyvybės dienos proga lankėmės mokyklose pas ketvirtokus ir aštuntokus. Visa pamoka buvo skirta 

Gyvybės dienai įprasminti, išgirsti žinią, kad ne tik pasaulyje yra švenčiama ši diena, bet ir Lietuvoje, 

net ir Širvintose. Kalbėjomės apie tai, dėl ko smagu gyventi, už ką noriu padėkoti Dievui, mūsų Kūrėjui. 

Vaikai mielai apsipiešė ir išsikirpo iš spalvoto popieriaus savo delnus, rašė padėkos žodžius, drąsesni 

perskaitė už ką jie dėkoja. Dainavome giesmę „Dievas stato namus. Stato ne iš akmenų, Jis juos stato iš 

žmonių. Dievas stato namus NUOSTABIUS‘‘. 

Papasakojome vaikams kada pirmą kartą pradeda plakti žmogučio širdelė, kada pasirąžo, nusižiovauja, 

kada pradeda čiulpti nykštį, susiformuoja pirštų antspaudai. Savo pirštukais čiupinėjo dvylikos savaičių 

vaisiaus muliažą. Jiems sunku buvo patikėti – kad tai jau visas susiformavęs žmogutis, kuriam telieka 

tik augti ir didėti. 

Dar prisiminėm, kad Gyvybės diena – tai ir meilės įsakymo 

laikymosi diena, kai padedam visiems silpniems, mažiems, 

ligoniams ir visiems, kam reikalinga mūsų pagalba. Buvo proga 

pagalvoti kaip dažnai apkabinam savo mamą, tėtį, brolį, sesę, 

pasakau, kad myliu tave, kaip dažnai pasakau žodį „Ačiū“, kaip 

dažnai padovanoju šypseną. Pamoką baigėm nuotaikingu 

animaciniu filmuku, kaip Dievas sukūrė pasaulį. 

Mokinių lankymas pamokose vyko savaitę iki pasaulinės 

Gyvybės dienos. O lietingą balandžio paskutinįjį sekmadienį 

ėjome į 10 val. Šv. Mišias, per aukas vaikai nešė rankas – delniukus su užrašytomis padėkomis, visi 

kartu meldėmės ir dėkojome Dievui už tai, kad ESU. 

Tai lašas jūroje, bet skleisdami gyvybės kultūros žinią tikime, kad bus leista daugiau gimti pradėtų 

gyvybių, kad užaugę vaikai pasirinks gyvybę, atsakingiau į tai žiūrės.   

Elektrėnų dekanato šeimos centras  

Elektrėnų "Versmės" gimnazijoje  tikybos ir etikos  pamokų kalbėjome apie gyvybę pirmokais.  

Žiūrėjome filmuką apie Krizinio nėštumo centrą, kokia situacija Lietuvoje, kodėl reikia saugoti save 

santuokai ir galimai motinystei, padalinome lankstinukus apie lytinių santykių grėsmes, pareklamavome 

žurnalą "Sėkmingi meilės santykiai..." ir atsisveikinom.     

Kaišiadorių dekanato šeimos centras:  

Balandžio 1 d. paskaita vaikams iš  Paparčių mokyklos - „Meilė ir gyvybė“. 

Balandžio 11 d.  dvi paskaitos Kaišiadorių A.Brazausko gimnazijoje moksleiviams „Gyvybės stebuklas“ 

Balandžio 15 d. paskaita moksleiviams Antakalnio pagrindinėje mokykloje „Gyvybės vertė‘ 

Balandžio 18 d. dvi paskaitos  Kaišiadorių  A. Brazausko gimnazijoje moksleiviam „Gyvybės 

stebuklas“ Balandžio 22 d. vyko adoracija Kaišiadorių Katedros Gailestingumo koplyčioje. Meldėmės, 

kad     gyvybė  būtų gerbiama ir vertinama pradėjimo iki natūralios mirties, už šeimas, kad jos priimtų 

naują gyvybę, už ligonius,  gydytojus...  
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Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Kretingos parapijos  šeimos centras. 

Jaunimo lytiškumo ugdymo savaitgalis. Balandžio 23-24 d. Kretingos parapijos šeimos centras drauge 

su jaunimo grupe „Savi saviems“, parapijos klebonu broliu pranciškonu Antanu Blužu bei broliu 

Pauliumi Vaineikiu organizavo lytiškumo ugdymo savaitgalį Kretingos bei Klaipėdos jaunimui Kėkštų 

kaime esančioje jaunimo sodyboje. Iš paties jaunimo iniciatyvos kilęs savaitgalis sukvietė 25 jaunuolius 

ir 10 komandos narių. Savaitgalio formatas gimė iš „Pažink save“, evangelizacinių Kairos rekolekcijų 

jaunimui elementų bei Kauno arkivyskupijos jaunimo centro savanorių kretingiškių pasiūlytų minčių. 

Pasiremiant ‚,Pažink save“ programos temomis apie vyriškumą, moteriškumą, draugystę, meilę, 

santuoką, šeimą, gyvybę, vaisingumą, klausantis vedančiųjų asmeninių liudijimų, žaidžiant, 

diskutuojant, švenčiant šv. Mišias, dalyvaujant Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje ir susitaikinimo 

pamaldose bei priimant Susitaikinimo sakramentą gimė puikus savaitgalis, labai entuziastingai dalyvių 

įvertintas. Vieno dalyvio žodžiais, „tai geriausias mano gyvenime įvykęs dalykas.“  

 

           

 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Gyvybės dienos minėjimas Garliavoje 

2016 m. balandžio mėn. 22 d. Garliavos Švč. Trejybės parapijos namuose įvyko renginys, skirtas 

paminėti Pasaulinę Gyvybės dieną. Su atvykusiais klausytojais bendravo Diana Pukelienė. Lektorė jau 

eilę metų savanoriauja ir dirba šeimos centre ir yra aktyvi pagarbos gyvybei šalininkė. Gerbiama Diana 

maloniai pasidalino savo gyvenimo patirtimi. Atvirai papasakojo kaip svarbūs jos pačios gyvenimo 

įvykiai formavo požiūrį į žmogų kaip vertybę. Labai jautriai palietė ir darbo praktika. Pašnekovė 

supažindino klausytojus su labai įdomiais faktais, kurių dar nežinojome. Savo paskaita ir diskusijomis 

paskatino susimąstyti apie daugelį svarbių gyvenimiškų dalykų. Privertė į pasaulį pažvelgti atmerktomis 

akimis ir viską matyti tikromis spalvomis. Supratau, kad turime būti atviri žmonėms, kurie nori dalintis 

su mumis gėriu ir šiluma. Neatsisakykime jų pagalbos, nenumokime ranka į patarimus prieš tai 

nepagalvoję. Mylėkime ir būkime mylimi!  

Modesta Lasinskaitė 

10 kl. mokinė, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla 

Jaunimo atsiliepimai po susitikimo: 

 Buvo įdomu, laikas neprailgo. Smagu, kad  nepabijojote pasidalinti savo istorija. Ačiū už puikų 

laiką drauge. 

 Buvo įdomus susitikimas. Daug sužinojau apie kitą žmogų, kito žmogaus išgyvenimus. Supratau, 

kokia svarbi yra gyvybė. 
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Sužadėtinių rengimas 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Klaipėdos miesto  šeimos centras 

Sužadėtinių rengimas. Klaipėdoje darbymetis kaip ir įprastai, prieš vestuvinių 

puotų sezoną. 

Savanorius, kurie išties daug laiko skiria kursų vedimui pamalonina ir savanorystės 

ūpo neatima pozityvūs sužadėtinių atsiliepimai. Keletas iš jų:  

 Kai sužinojome, kad reikės lankytis šiuose kursuose, buvome nepatenkinti, bet 

nuomonė greitai pasikeitė su lyg pirma paskaita. Dabar mūsų požiūris yra 

visiškai kitoks į Bažnyčios mokymą, supratome, kad tai ne prievolė ir ne primetama nuomonė kaip 

viskas turėtų būti, o mokslas kaipo reikia mylėti kitus, save ir pasaulį (pora kartu iki santuokos 

gyvena 2 metus). 

 Iki kursų į Bažnyčią nėjome, o dabar norime ten apsilankyti  (pora kartu iki santuokos gyvena 11 

metų). 

 
        

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI 

Savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams –  

tai vieno kitam padovanotas laikas! 

Artimiausias savaitgalis: 2016 m.  spalio 28-30 d.,  

Guronyse, Kaišiadorių raj. 

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 Šiluvoje 2016 04 22-24 d.  

Šiame savaitgalyje dalyvavo 11 porų iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Plungės, Šiaulių, Kupiškio, o viena 

pora atskrido net iš Norvegijos. Taip pat kartu su sutuoktiniais asmenines rekolekcijas atliko kunigas 

pranciškonas Andrius bei vienuolės Lina ir Fausta. Liudijimais dalinosi Raminta ir Jonas Milaševičiai, 

Airina ir Artūras Andriuškevičiai, Indrė ir Ignas Kavaliūnai. Mus palydėjo įžvalgus ir linksmas kunigas 

iš Telšių - Andriejus Sabaliauskas. 

Daugelis dalyvių yra aktyvūs bažnyčioje, savaitgalyje jautėsi maldos dvasia. Per Šv. Mišias dauguma 

giedojo, balsai derėjo, patys dalyvaujantieji vedė giesmes. Kunigas pastebėjo, kad būtume labai gera 

parapija: ir giedantys, ir dvasingi. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
mailto:lsc@lcn.lt
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/
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Dalyvaujantieji uoliai dalyvavo savaitgalio programoje. Visi savaitgalio dalyviai patyrė didelę Dievo 

malonę pabūti vienas su kitu bendrystėje, tryško džiaugsmu, labiau supratę ir pažinę savo žmogų, 

atgaivintais santykiais, giliais pokalbiais, nauja galimybe bendrauti ir dalintis jausmais, kurių anksčiau 

neišdrįsdavo išsakyti.  

Porų atsiliepimai: 

 “Labai džiaugiamės, kad mes čia buvome kartu. Mūsų “ligotai” santuokai – tai nuostabūs 

vaistai. Iš naujo supratome, kaip būtina bendrauti, koks svarbus tas dialogas. Galėjome vienas 

kitą iki galo išklausyti, o taip -  lengviau suprasti, o supratus – atleisti. Išvažiuojame iš čia 

kitokie, nei atvažiavome”.   

 “Praleidau labai nuostabų laiką kartu su vyru. Buvo didelis sustiprinimas girdėti porų 

liudijimus, matyti, ką Dievas gali sukurti šeimoje, kai leidžiama Jam veikti”. 

 “Patyrėme įvairių emocijų. Daug buvo džiaugsmo, net graudulio. Sužinojome apie vienas kitą 

tai, kas buvo lyg ir užslėpta. Jautėme kažkokią ypatingą dvasią šioje aplinkoje”. 

 “Atnaujinome santuokos ugnį”. 

 

 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Globėjų ir įtėvių grupė Šeimos centre 

Šeimos centre kas antrą pirmadienį vyksta Globėjų ir Įtėvių palaikymo grupės susitikimai. Žmonės, 

globojantys arba įsivaikinę vaikučius dalijasi savo patirtimi, išgyvenimais, problemomis ir sėkme. 

Grupę veda psichologė Ilona Kupčikienė. Taigi lankantys grupę gauna keleriopos naudos - palaikymą, 

pagalbą iš profesionalo ir kitų dalyvių. Šeimos auginančios vaikus, netekusius tėvų, yra labai 

pažeidžiamos. Reikia ne tik kantrybės, atlaidumo, atsidavimo - būtina turėti specialių žinių, įgūdžių. 

Įvaikinti arba globojami vaikai turi poreikių, kuriuos ne visada lengva atpažinti, ir dar sunkiau juos 

išpildyti. Vaikai, patyrę netektis, dažnai praradę pasitikėjimą suaugusiais, norėdami pasijusti saugūs ir 

mylimi, išbando naujųjų mamų ir tėčių pasiryžimą juos priimti ir mylėti. Pasitaiko, kad įtėviai ar 

globėjai ilgus metus neranda žmogaus ar specialisto, kuris padėtų jiems rasti atsakymus, suprasti kas 

vyksta jų šeimoje. Atėję į grupę išgirsta pasakojimus, kurie panašūs į jų patirtį, pradeda atpažinti 
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gyvenimo su įvaikintais ar globojamais vaikais dėsningumus. Psichologė savo žiniomis ir profesiniais 

gebėjimais padeda išgryninti problemą, susidėlioti prioritetus, atpažinti kas vyksta.  

Dėkojame Dievui už galimybę susirinkti Šeimos centre į grupę, matyti, girdėti ir padėti vieni kitiems. 

     

Seminaras Ukmergės dekanato Šeimos centre 

Gegužės 7-8  d., gavus finansavimą iš nevyriausybinių organizacijų projekto, Ukmergės dekanato 

Šeimos centras organizavo Marko Gungoro  savaitgalinį seminarą ,,Per juokus į geresnę santuoką“. 

Seminare dalyvavo Šeimos centre rengiami sužadėtiniai, šeimos. 

Keletas atsiliepimų: 

 Dalyvaudami seminare pasisėmėme vertingų žinių, įsisavinome 5 žingsnių sistemą, kuri padės 

pagerinti  tarpusavio bendravimą, išmokome atleisti. Vilma ir Tomas  

 Įdomūs gyvenimiški pavyzdžiai leido suprasti, kaip išvengti, kontroliuoti barnius ir nesutarimus 

šeimoje. Geriau suvokėme moters ir vyro mąstymo skirtumus. Mums patiko, kad  šeimos 

bendravimas aptariamas fiziniu ir psichologiniu aspektais. Eirimė ir Paulius  

 Esame patenkinti, kad teko dalyvauti šiame seminare. Manome, kad suteikti įgūdžiai duos 

naudos tolesniame mūsų šeimos gyvenime. Išgirdome daug naujų dalykų, kurie pravers kuriant 

šiltus tarpusavio santykius. Šis seminaras būtų vertingas visiems, kuriantiems šeimas ir 

puoselėjantiems šeimos vertybes. Justina ir Andriejus 

Už galimybę šeimoms dalyvauti seminare esame dėkingi Ukmergės dekanato dekanui Vaidui Bartkui. 

 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Balandžio 24d. sekmadienį. 10 val. Šv. Mišios Kaišiadorių Katedroje. Tikintieji dalyvavę sekmadienio 

šv. Mišiose buvo pakviesti tapti gerosios naujienos apie gyvybę misionieriais ir  pakviesti kalbėti apie 

gyvybės vertę nuo pradėjimo iki natūralios mirties savo aplinkoje, paėmus lankstinukus išdalinti gatvėje 

sutiktiems žmonėms, palikti dažnai lankomose vietose.  

Molėtų dekanato šeimos centras 

Balandžio 24-ąją  trijose  Molėtų  dekanato bažnyčiose buvo minima GYVYBĖS DIENA. Molėtų šv. 

Petro ir Povilo bažnyčios klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas palaikydamas šią Šeimos centro idėją  

inicijavo Šv. Mišias Molėtų, Stirnių ir Videniškių bažnyčiose. Tikintieji  buvo kviečiami  dėkoti ir 

melstis: už valstybės vadovus, kad jų priimti įstatymai gerbtų gyvybę nuo prasidėjimo iki natūralios 

mirties, už šeimas - gyvybės lopšį, už ligonius, už pagyvenusius žmones, už galvojančius apie 

savižudybę ir už šeimas negalinčias susilaukti vaikelių. Šios intencijos nepaliko abejingų... 

Po Mišių bažnyčiose tikintiesiems buvo dalinami Molėtų dekanato šeimos centro sukurti lankstinukai 

apie Gyvybę, kurį  paėmęs žmogus  prisiėmė ir įsipareigojimą - misiją perduoti šį lankstinuką su svarbia 

informacija, žmogui nedalyvavusiam  Gyvybės dienos minėjime. 

**          

Balandžio 24-ąją minėjome Gyvybės dieną. 10 val. šia proga vyko Šv. Mišios Želvos bažnyčioje, po jų 

Želvos parapijos namuose buvo atidaryta foto paroda  ,,Želvos krašto šeimos senosiose nuotraukose". Ši 

paroda dar veiks iki gegužės 16 dienos. Tos pačios dienos pavakarę kino mėgėjai ir vėl rinkosi į 

parapijos namus - čia buvo žiūrimas filmas ,,Žinutė butelyje", vyko jo aptarimas. 

Gyvybės dienos paminėjimui Vievio parapijoje  buvo skirtas visas balandžio mėnuo: 

Balandžio 10 d.  vyko "Šeimos diena" - Eucharistijos metu meldėmės už šeimas, vyko santuokos pažadų 

atnaujinimas, buvo laiminamos šeimos. Po Mišių bažnyčios šventoriuje šeimos sukūrė "Šeimos sodą" –
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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, vyko agapė, susipažinimas su Elektrėnų šeimomis, paskaita 

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

savanoriais: lipdė iš molio, lankstė iš popieriaus ir subūrė šlovinimo giesmių su judesiais grupę. 

Renginyje dalyvavo Vievio ir Elektrėnų parapijų šeimos.  

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

šeimos planavimą ir lytiškumą. Paskaitos skirtos sutuoktiniams ir visiems, kam aktualus Katalikų 

Bažnyčios mokymas šia tema. Paskaitas skaitė Kaišiadorių vyskupijos ŠC vadovė Judita Bernatonienė.  

Balandžio 24 d. Gyvybės diena  paminėta Šv. Mišių metu. Dėkojome 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. Meldėmės už šeimas, negalinčias 

susilaukti vaikų, kad Viešpats teiktų joms dvasinės stiprybės ir neprarastų vilties susilaukti vaikų. 

Meldėmės už paliktus ir šeimos neturinčius vaikus, kad Dievas per mus juos apglėbtų savo tėviška ir 

motiniška meile, kurios jie yra netekę.  Straipsnis Savivaldybės laikraštyje „Elektrėnų žinios“ 22 d. 

arba 29 d. 

Fotoalbumas: https://photos.google.com/share/AF1QipOd8kTEberhTKml7VdDR9D6tlntCLCg1H-

vLN7ZecCSsb7v69KEehZk_mhVxxUOcw?key=Mnd6TktWeWZfVWp3MEIyNXJZeUhIS09WZFpxV

1VB 

Video: http://vpbendruomene.blogspot.lt/p/seimos.html 

  

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

Jubiliejinė Šiaulių rajono Šeimų šventė.  Prieš penkerius metus Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

tapo projekto „Dora ir moralė – tvirtos šeimos pagrindas“ partneris. Šiaulių rajono Moterų organizacija 

„Atgaiva“ šį projektą vykdė Šiaulių rajono šeimoms. Projekto vykdymo metu buvo ir seminarų ir 

konferencijų, sveikatinimo programų, Kalėdinių renginių ir dar daug gražių iniciatyvų.  

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://photos.google.com/share/AF1QipOd8kTEberhTKml7VdDR9D6tlntCLCg1H-vLN7ZecCSsb7v69KEehZk_mhVxxUOcw?key=Mnd6TktWeWZfVWp3MEIyNXJZeUhIS09WZFpxV1VB
https://photos.google.com/share/AF1QipOd8kTEberhTKml7VdDR9D6tlntCLCg1H-vLN7ZecCSsb7v69KEehZk_mhVxxUOcw?key=Mnd6TktWeWZfVWp3MEIyNXJZeUhIS09WZFpxV1VB
https://photos.google.com/share/AF1QipOd8kTEberhTKml7VdDR9D6tlntCLCg1H-vLN7ZecCSsb7v69KEehZk_mhVxxUOcw?key=Mnd6TktWeWZfVWp3MEIyNXJZeUhIS09WZFpxV1VB
http://vpbendruomene.blogspot.lt/p/seimos.html
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O štai viena iniciatyva – Šeimų šventė - liko ir prigijo Šiaulių rajone. Šventės akcentas – rajono 

seniūnijų šeimų ambasadorių rinkimai. Seniūnijose, kurių yra 11 Šiaulių rajone, vietos administracijos 

atstovai išrenka po vieną šeimą iš savo seniūnijos. Šeima turi būti dora, morali, darbšti, gyvenanti ir 

auginanti savo vaikus seniūnijoje. Per penkerius metu visų mūsų džiaugsmui atsirado jau 55 šeimos, 

kurios Šiaulių rajone kuria grožį, gėrį, darną ir tautiškumą. Penktoji šeimų šventė vyko Kužiuose 

gegužės 14 dieną, švenčiant Pasaulinę šeimos šventę. Prasidėjusi šv. Mišiomis Kužių bažnytėlėje, šventė 

tęsėsi naujajame Kultūros centro pastate. Susirinko pilna salė, kurioje gražios, darnios ir gausios šeimos. 

Buvo išrinktos naujosios šeimos ambasadorės, kurios savo gyvenimu ir darna reprezentuos ir atstovaus 

savo seniūnijai. 

Daugiau nuotraukų iš renginio: https://www.siauliuraj.lt/lit/SIAULIU-RAJONO-SEIMOS-

AMBASADORES-PENKTA-KARTA-PAGERBTOS-KUZIUOSE/7235 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Kretingos parapijos šeimos centras 

Santuokos kurso užbaigimo šventė. Balandžio 8 d. Kretingos parapijos 

šeimos centras organizavo 2016 m. Santuokos kurso užbaigimo šventę. 

Tai tradicinis renginys, kai Santuokos kurse dalyvavę sutuoktinių poros 

susirenka pasidalinti savo kurso patirtimi, pasivaišinti, pabendrauti, 

susipažinti tarpusavyje (nes Santuokos kurso metu bendraujama tik poroje) 

ir žinoma, tradiciškai pašokti žydiškų šokių, kurių  kasmet pamoko 

mokytoja Martyna Uljanova. Keletas atsiliepimų:  

 Tai buvo malonus laikas pabūti tik dviese, pasikalbėti apie tai, ko dar niekada nesikalbėjome. Šis 

kursas sustiprino mūsų santykius. Įspūdžiai labai geri, aplinka jauki, mielos smulkmenos ir 

nuolat besišypsantys ‚,patarnautojai“. Puikūs temų vedėjai. 

 Ačiū nuoširdžiai už puikiai pravestas paskaitas, už puikią nuotaiką, galim su vyru prisipažinti, 

kad buvome labai nustebinti komandos pastangų paruošiant jaukius susitikimus, buvo malonus 

nuoširdus dėmesys. Buvo naudingos visos temos, labiausiai patiko ne abstraktūs, o asmeniniai 

vedančiųjų porų pasidalijimai, nes būtent asmeninė patirtis yra naudinga. 

 Šis Santuokos kursas yra labai reikalingas dalykas, visiems, jauniems ir senjorams, kaip mes. 

Kunigo buvimas šiame kurse tiesiog būtinas, jo maldos gydė mūsų sielas. Būtinai tęskite šiuos 

kursus. Mūsų santuoka antra, todėl galime pasakyti, kaip santuoką reikia branginti, nes tai 

svarbu. 

Palangos dekanato šeimos centras  

Balandžio 15 dienos vakare, po šv. Mišių, parapijos salėje vyko 

moterų maldos ir mąstymo vakaras, į kurį susirinko 24 moterys. 

Lektorė N. Matiukienė vakarą pradėjo tyla, susikaupimu ir malda. 

Buvo skaitoma šv. Rašto ištrauka, parodoma situacija iš filmo apie 

Apreiškimą Marijai. Tada dalinomės savo mintimis, bei 

diskutavome apie savo gyvenimiškas patirtis. Įvyko labai atviros, 

nuoširdžios diskusijos. Tokiu būdu buvo prisiliečiama prie Jėzaus 

paslapties, bei Marijos, Mortos, Elžbietos susitikimo akimirkos su 

Viešpačiu. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.siauliuraj.lt/lit/SIAULIU-RAJONO-SEIMOS-AMBASADORES-PENKTA-KARTA-PAGERBTOS-KUZIUOSE/7235
https://www.siauliuraj.lt/lit/SIAULIU-RAJONO-SEIMOS-AMBASADORES-PENKTA-KARTA-PAGERBTOS-KUZIUOSE/7235
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Vakaro pabaigoje buvo atkreiptas dėmesys į dvasinio gyvenimo prasmę, jo paslaptį, o Marijos 

pasitikėjimas, jos meilė ir pasiaukojimas - tai tarsi pripildė mūsų sielas dvasiniu turtu. 

 

Klaipėdos miesto  šeimos centras 

Balandžio 9 d. Klaipėdos miesto šeimos centre vyko Mamos ir dukros popietė, kurią vedė Virgilija 

Lizdenienė. Mamos su savo dukrytėmis prie arbatos puodelio klausė tikslinės, vaizdžiai perteikiamos 

informacijos apie esminius kiekvienai mergaitei-merginai-moteriai, momentus. Rekomenduojame ir 

Jums! 

Balandžio 24 d. minėjome pasaulinę Gyvybės dieną. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje 

buvo aukojamos šv. Mišios: 10 val. šv. Mišių šventime kun. Andrius Vaitkevičius pabrėžė kiekvienos 

gyvybės - tiek jauno, tiek seno žmogaus svarbą ir reikšmę; 15 val. šv. Mišiose Jo Ekscelencija Linas 

Vodopjanovas kvietė pasigilinti į gyvybės kaip dovanos vienas kitam reikšmę ir gailestingumo esmę bei 

priminė senosios animacijos apie drakoniuką, kuris nenorėjo su niekuo dalintis moralą: drakoniuką, 

įkritusį į šokoladą, išgelbėjo tie, su kuriais jis niekuo nesidalindavo.. Primiršusiems šio filmuko  turinį 

kviečiame pasižiūrėti : https://www.youtube.com/watch?v=mwNYCsxXB9I 

T.p. Gyvybės dienos proga organizavome Klaipėdoje ir Priekulėje seminarą poroms, skirtą santykių 

stiprinimui. 

      

Darbuotojų ir savanorių ugdymas   

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Supervizija sužadėtinių grupių vedėjams. Balandžio 27 

d. sužadėtinių grupių vedėjai, vedantys grupes Kauno I ir 

II dekanatų parapijose ir rektoratuose, rinkosi į 

superviziją Šeimos centre. Čia kartu su Vilniaus 

arkivyskupijos ŠC darbuotoja, viena iš Sužadėtinių 

rengimo Santuokai programos sudarytojų Vijoleta 

Vitkauskiene aptarė susitikimų su sužadėtiniais metu 

iškylančius klausimus bei sunkumus. 

„Kad gyvenime augtume, reikalingi iššūkiai – lengvas 

gyvenimas mūsų neaugina. Visos grupės yra skirtingos, ir 

bėgant laikui vadovai pamato, ko dalyviams labiausiai reikia, kokius klausimus reiktų aptarti plačiau. 

Vienas iš programos tikslų - padrąsinti sužadėtinius mąstyti ir kelti klausimus. Su jais nereikia kovoti ar 

stengtis „nulaužti“. Mes turime kviesti sužadėtinius eiti viena kryptimi arčiau prie Dievo, Bažnyčios ir 

vienas kito“, – tokiomis mintimis dalijosi V. Vitkauskienė ir supervizijos dalyviai. Plačiau skaitykite: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3524&pg=1  

Natūralaus šeimos planavimo mokytojų susitikimas. 

Gegužės 4 d. Šeimos centre vyko Natūralaus šeimos planavimo 

(NŠP) mokytojų susitikimas. 12 susitikimo dalyvių, kurios yra 

baigę NŠP mokymus VDU Katalikų teologijos fakulteto 

Santuokos ir šeimos studijų centre organizuotuose kursuose arba 

užsienyje kartu su supervizore Vijoleta Vitkauskiene aptarė 

įvairias situacijas ir kylančius klausimus dirbant sužadėtinių 

grupėse ir nagrinėjant temas apie vaisingumą, gyvybę ir NŠP 

metodus. Vilija Šlopšnienė pristatė savo mokslinio tyrimo 

rezultatus, atskleidžiančius sužadėtinių susidomėjimą NŠP 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=mwNYCsxXB9I
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3524&pg=1
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tema. Tyrimas taip pat parodė, kad sužadėtiniai gana gerai supranta apie aborto bei kontracepcijos žalą – 

todėl didesnį dėmesį būtų galima skirti kitoms temoms (pvz. apie dirbtinį apvaisinimą, 

NaProTechnologiją, įvaikinimą). Naudojant DVD, negimusio kūdikio muliažus ir kitą vaizdinę 

medžiagą svarbiausia sužadėtinius sudominti, padėti suprasti Katalikų Bažnyčios mokymą ir pasiūlyti 

gilinti žinias tolesniuose mokymuose  

Daugiau apie NŠP metodus galima sužinoti www.nspinfo.lt ir www.naprotechnologija.lt  

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3552&pg=1  

 

Kauno I dekanato Šeimos centrų / sekcijų vadovų 

susirinkimas. Balandžio 21 d. Šeimos centre susirinko Kauno 

I dekanato parapijų ir rektoratų šeimos centrų bei grupių 

vadovai. Kaip įprasta, dalyviai pasidalijo savo džiaugsmais ir 

rūpesčiais vykdant šeimų sielovadą. Taip pat susirinkime buvo 

pristatytas Tyrų širdžių judėjimas ir žurnalas „Mylėkite viens 

kitą!” Savo mintimis dalijosi Tyrų širdžių judėjimo televizijos 

redaktorė Jurgita Matulevičiūtė ir šio judėjimo narė Milda 

Globytė.  

Daugiau apie žurnalą ir Tyrų širdžių judėjimą galite paskaityti interneto svetainėje: www.mylekite-

vienskita.org arba rašykite el. p. br.vincentas@gmail.com, mob. 8 677 526 34. Liepos 1–3 d. judėjimas 

organizuoja rekolekcijas Pauliuose, Jurbarko r., brolių kapucinų sodyboje. 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Balandžio 17 d. Rokiškio dekanato Šeimos centras 

organizavo Šeimų šventę „Būkite gailestingi, kaip ir 

Jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6, 36). Trečius metus 

tęsiame tradiciją. Į šventę kvietėme buvusius 

sužadėtinius ir visus parapijos sutuoktinius. 12 val. Šv. 

Mišiose meldėmės už šeimas, sutuoktiniai atnaujino 

santuokinę priesaiką. Buvo džiugu matyti bažnyčios 

viduryje išsirikiavusią ilgą sutuoktinių eilę: nuo visai 

jaunų iki brandžių, santuokoje ne vieną dešimtmetį 

gyvenančių porų. 

Po Šv. Mišių visus pakvietėme į parapijos namus. Klausėme paskaitos „Kaip gailestingumas gali augti 

šiuolaikinėje šeimoje“, kurią skaitė viešnia iš Panevėžio, dvasinė palydėtoja, gydytoja Aušra 

Bandanskytė. Klausytojus lektorė sužavėjo savo betarpišku, šiltu bendravimu. Galėjome aptarti 

iškilusius klausimus. Pasivaišinome arbata, kava, pabendravome. Labai maloniai nuteikė bažnyčios 

vaikų ansambliuko nuotaikingos giesmės. Kartu plojome ir giedojome.  

Šventei prisiminti kiekviena šeima drugeliuose parašė vardus, kiek metų keliauja santuokos kelionėje ir 

priklijavo pavasariškomis gėlėmis puoštoje širdyje. Atsisveikinome linkėdami susitikti ir kitais metais. 

 

Panevėžio vyskupijos Anykščių dekanato Šeimos centras balandžio 25 dieną neteko 

ilgametės savanorės Valės Tutkuvienės (1944 m.). Ji Anykščių Šeimos centre darbavosi 

nuo jo įsikūrimo. Valytė buvo puiki kolegė ir mokytoja.  

Amžinąjį atilsį duok mirusiai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia. Tegul ilsisi 

ramybėje. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.nspinfo.lt/
http://www.naprotechnologija.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3552&pg=1
http://www.mylekite-vienskita.org/
http://www.mylekite-vienskita.org/
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Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Kretingos parapijos šeimos centras 

Balandžio 15 d. įvyko Kretingos parapijos šeimos centro savanorių susirinkimas – supervizija. Drauge 

su kun. Antanu Grabnicku, Santuokos kurso dvasiniu palydėtoju, buvo aptartas 2016 m. Santuokos 

kursas, jo dalyvių atsiliepimai, pastebėjimai, pastabos. Susitikimo 

metu buvo suplanuotas kitų metų Santuokos kursas ir būtinybė jį 

rengti. 

Kretingos parapijos Santuokos kurso dvasinis palydėtojas kiekvieną 

mėnesį aukoja Šv. Mišias už Santuokos kurso komandą, jų šeimas, 

gyvus ir mirusius, už jų fizinę ir dvasinę sveikatą, bei už visus šios 

programos dalyvius. Ši malda Santuokos kurso komandai yra labai 

reikalinga, ji padeda visuose išbandymuose ir suvienija visus 

dvasioje bendram tikslui. Esame dėkingi tėvui Antanui už šį 

palaikymą.  

 

RENGINIAI VISUOMENEI 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Raseinių dekanato šeimos centras 

Balandžio 24 d. sekmadienį Raseinių dekanato Šeimos centras pakvietė paminėti pasaulinę Gyvybės 

dieną ir organizavo Šeimų šventę  „Pasaulio taika prasideda šeimoje“. Trečioji, jau tradicine tampanti 

dekanato šeimų šventė, šiemet buvo su Gailestingumo Jubiliejaus devizu „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų 

Tėvas gailestingas” ( Lk 6, 36).  

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis už šeimas Raseinių bažnyčioje. Po to vyko šventinė eisena iki Kultūros 

centro, kur skambiu maršu ir šokiu pasitiko Meno mokyklos pučiamųjų orkestras ir Jungtinės meno 

mokyklos ir kultūros centro merginų choreografinė grupė. Gausiai susirinkusiems šventės dalyviams 

koncertavo krikščioniškos muzikos atlikėjas Arnoldas Jalianiauskas su grupe, jaunimo mėgstama grupė 

„Chebra“ bei jau klasika tapusi roko grupė „Poliarizuoti stiklai“, šokių studijos ,,Our Dance“ir 

,,Svajonė“.  

Apie gailestingumą ir atleidimo prasmę kalbėjo kun. Gintaras Blužas. Apie šeimos svarbą trumpai 

pasidalijo Tarybos narys Andrius Bautronis. Kol tėveliai klausėsi koncerto, su vaikais žaidė „Svajoklio“ 

aktorių grupė. Buvo galima pajodinėti ar bent paglostyti iš hipodromo visų džiaugsmui atkeliavusius 

arkliuką ir ponį bei pašokinėti ant batuto, o kad šventiška nuotaika išliktų širdyse kuo ilgiau, šventės 

pabaigoje visi buvę kunigai suteikė iškilmingą palaiminimą. 

Plačiau skaitykite: http://www.raseiniuparapija.lt/2016-m-balandzio-24-d.htm   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.raseiniuparapija.lt/2016-m-balandzio-24-d.htm
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Gyvybės dieną – konferencija „Iššūkis gyvybei“ 

Balandžio 24 d. šventėme Gyvybės dieną ir organizavome konferenciją „Iššūkis gyvybei“. Ją pradėjome 

šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje, po kurių 

susirinkusius sveikinome Gyvybės dienos proga ir dalijome balionus vaikams. Pranešimą tema 

„Nevaisingumas ir dirbtinis apvaisinimas“ skaitė prof. dr. Birutė Obelenienė, o apie NaProTechnologiją 

kalbėjo Kreitono modelio vaisingumo pažinimo sistemos mokytoja Ingrida Vuosaitytė. Konferencijoje 

savo mintimis taip pat dalijosi kunigas teol. lic. Kęstutis Rugevičius, liudijo Miglė Klimienė. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3503&pg=1  

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Paskutinį balandžio sekmadienį Panevėžio šv. apaštalų Petro 

ir Povilo parapijoje buvo minima Pasaulinė Gyvybės diena.  

10.30 val. buvo aukojamos šv. Mišios dėkojant Dievui už 

gyvybę. Kun. Egidijus Tubelis priminė kodėl švenčiame 

Pasaulinę Gyvybės dieną, kad šios dienos tikslas yra skelbti 

žinią, jog gyvybė saugotina nuo pradžių pradžios (jos 

pradėjimo) iki orios mirties. Šv. Jonas Paulius II-asis sakė, 

kad ,,Gyvybė visada yra gėris“. Tai pašaukimas būti Dievo 

sukurtame pasaulyje.  

Po šv. Mišių parapijos šeimos, katechetės, vaikai bei parapijos vaikų choras (vadovė Liuda Vėžytė) 

suruošė programėlę pagal Jūratės Šaumanienės knygelę ,,Devyni laiškai''. Stabtelėjome ir klausėmės 

vaikų pasakojimų, ką užsimezgusi nauja gyvybė norėtų mums pasakyti. Vaikai deklamavo Daivos 

Bingelytės eiles, skambėjo giesmė... Šventę baigėme, mąstydami apie didingą Dievo mums dovanotą 

Gyvybės dovaną - šalia esančius ir mylimus artimuosius… 
 

Zarasų dekanato šeimos centras 

Nuo 2012 metų Zarasų švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijoje iškilmingai švenčiame Šeimų šventę. 

Juk paskutinis balandžio sekmadienis (24 d.) yra Pasaulinė Gyvybės diena!   Šią nuostabią šventę Zarasų 

bažnyčioje jau yra papuošę tokie svečiai kaip Liudas Mikalauskas, Deivis su žmona Renata.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3503&pg=1
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Šiais metais mūsų parapijiečiai patyrė 

nepakartojamų įspūdžių su Vilniaus šv. Jonų 

bažnyčios Gospel choru. Choro vadovė Kristina 

Žaldokaitė su malonumu priėmė šį pakvietimą ir 

dalinosi savo muzikavimu bei tikėjimo išgyvenimu. 

Šv. Mišias aukojo Vilniaus akademinės sielovados 

kapelionas kun. Povilas Narijauskas. Visus maloniai 

nuteikė kunigo betarpiškas bendravimas homilijos 

metu su parapijiečiais. 

Sutuoktiniai atnaujino savo santuokos priesaiką, 

sukaktis švenčiančios poros buvo pagerbtos šventine 

žvake ir rožės žiedu. Susirinkusieji ypatingai 

sveikino 60 – ties ir 50 –ties santuokinio gyvenimo 

metų sulaukusiaus poras. 

Po Šv. Mišių Gospel choras surengė koncertą. Buvo 

labai gyva, tikra ir džiugu. 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Skuodo dekanato šeimos centras 

Balandžio 1 d.,  po renovacijos, buvo oficialiai atidaryti ir pašventinti Skuodo globos namai. Skuodo 

švč. Trejybės bažnyčioje šv. Mišias aukojo Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras Genadijus Linas 

Vodopjanovas bei kunigai svečiai iš aplinkinių parapijų. Dalyvavo daug kviestinių svečių. 

Po šv. Mišių visi susirinko prie Skuodo globos namų. Simbolinę juostelę perkirpo vyskupas augziliaras 

G. L. Vodopjanovas, švietimo ministrė Audronė Pitrėnienė, Skuodo rajono meras Petras Pušinskas, 

dekanas Saulius Damašius. Visi atvykusieji turėjo galimybę apžiūrėti 

renovuotas patalpas, aplankyti globos namų gyventojus. Įstaigą 

palaimino bei pašventino Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras G. L. 

Vodopjanovas. 

Skuodo dekanato Šeimos centras dekano Sauliaus Damašiaus 

dėkaįsikūręs Skuodo globos namų patalpose, todėl tai buvo tarsi ir 

mūsų šeimos centro įkurtuvės. Džiaugiamės, kad pastatas vėl atgijo. 

Visų savanorių vardu dėkoju gerbiamam dekanui S. Damašiui už mums 

suteiktas idealias sąlygas savanorystei.  
 

 

Balandžio 3 d. Skuodo dekanato Šeimos centras kartu su Skuodo rajono savivaldybės Kūno kultūros ir 

sporto centru šeimas pakvietė į ,,Atvelykio sveikatingumo sporto popietę“. Į Bartuvos progimnazijos 

sporto salę, po sumos pamaldų, susirinko šeimos, 

kurioms svarbu pabūti kartu ir turiningai praleisti 

laiką. Laikas praleistas kartu su šeimos nariais, tai 

dovana sau patiems. Ypač tuo džiaugiasi mūsų 

mažieji. 

Šeimų nariai mėtė baudas į krepšį, dalyvavo 

smiginio ir boulingo rungtyse, o patys mažieji 

rideno margučius. Individualioje ir komandinėje 

įskaitoje išaiškinti nugalėtojai. 

Susirinkusiuosius pasveikino bei sėkmės palinkėjo 
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Skuodo dekanato ŠC vadovė Sandra Liutkuvienė, Kūno kultūros ir sporto centro direktorius Alfonsas 

Lenkis. 

Nugalėtojų laukė puikūs prizai, tai taurės ir medaliai. Dėkojame visiems išgirdusiems mūsų kvietimą ir 

sudalyvavusiems popietėje. Ypač dėkojame Skuodo rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centrui, 

bei jo treneriams, už paaukotą savo laisvą laiką. 

Palangos dekanato šeimos centras 

Gegužės 1d. Palangos bažnyčioje buvo suorganizuota poetinė kompozicija mamoms "Gyvenimo 

eskizai". Programoje dalyvavo aktorė, režisierė D. Kanclerytė. Jos 

poezija skambėjo mamai, dukrai, moteriai. Tai padėka visoms 

mamoms, kad esame, kad gyvename, kad nugalime sunkumus, kad 

turime džiaugsmo dienų ir kad mokame mylėti. Skambėjo Šv. rašto 

ištrauka iš "Giesmių giesmės". Pantomimo teatro aktorius A. 

Mažonas, per judesių kompoziciją atskleidė žmogaus viso gyvenimo 

laikotarpius bei gyvenimo džiaugsmus ir jo paslaptis. Šlovintojas A. 

Raudonius giedojo giesmes mamų ir Viešpaties garbei. Pabaigoje per 

judesį ir psalmių ištraukas, buvo atskleista Dievo paslapties grožis bei žmogaus, motinos gyvenimo 

etapai. 

 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato Šeimos centras jau 6-tus metus kartu su tikybos mokytojais 

vykdė projektą „Tvirta šeima — stipri tauta“. Šiemet projektas skirtas Gailestingumo metams. Projekte 

dalyvavo 32 mokyklos ir/ar parapijos, 83 mokytojai, 538 mokiniai. Pradinukai piešė piešinius, vyresni 

fotografavo, 9-12 klasių mokiniai kūrė video siužetus apie gailestingumo darbus, kuriuos atlieka šeima. 

Jaunimo (ir ne tik) pamėgtas  yra  tradicinis 30 km piligriminis žygis Alytus – Pivašiūnai, kuris vyko 

Gyvybės dienos išvakarėse  –  balandžio 23 dieną.  Šiemet žygyje dalyvavo apie 330 piligrimų iš 

Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijų. Džiugu, kad tai abi vyskupijas vienijantis renginys. Visą kelią mus 

lydėjo ir dvasinę pagalbą teikė kunigas Kęstutis Dvareckas, turintis didelę patirtį kovojant su 

priklausomybėmis. Apie piligrimystės patirtis dalijosi piligrimas Jokūbas Vilius Tūras, nukeliavęs nuo 

Vilniaus iki Santjago de Kompostela. Iš Alytaus į Pivašiūnus atnešėme kryžių, kurį visų dalyvių 

intencijomis pastatėme Pivašiūnų kryžių kalnelyje. Atsigavęs per  Šv. Mišias, jaunimas dar ilgai šoko ir 

dainavo  vadovaujant  Braziulių šeimai iš Kauno. O vėliau Pivašiūnų Šventovėje buvo išstatytas Švč. 

Sakramentas, kurį garbinome iki pat sekmadienio šv. Mišių 8 val. Dėkojame visiems už ištvermę ir 

meilę.  

Tai buvo ne turistinis žygis, todėl ir ėjusių jame tikslas buvo daug didesnis nei pasiekti kokią nors 

poilsiavietę. Viso žygio metu kiekvienas turėjome progą savo intencijas surašyti ant baltų popieriaus 

lapelių, kurie žygio pabaigoje nugulė po atneštu  ir pastatytu kryžiumi Pivašiūnų bažnyčios kalnelyje. 

Atstumas tikrai neišgąsdino, nes kelionės metu buvo giedamos giesmės: vieni jas giedojo garsiai, kiti 

kiek tyliau lyg paversdami giesmę tylia malda, o tas dar labiau žavėjo. Dalyvius svetingai priėmė 

aplinkinių kaimų tikintieji, trumpose stotelėse įkvėpdami piligrimams dar daugiau jėgų ir dvasinės 

stiprybės.Visos kelionės metu piligrimus lydėjo Pivašiūnų parapijos klebonas Vincas 

Baublys.  Piligrimai, kurie norėjo švęsti Susitaikinimo sakramentą ar turėti dvasinį pokalbį, galėjo 

kreiptis į  kartu keliaujantį svečią kunigą Kęstutį Dvarecką. Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro 

atstovė ses. Jolanta Gurskaitė FMA visiems žygio dalyviams pristatė ir kvietė drauge vykti į Pasaulio 

jaunimo dienas Krokuvoje. 

Žygį užbaigėme šventųjų Mišių šventimu nuostabioje Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 

bažnyčioje. Eucharistijai vadovavo prie žygio prisijungęs Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro 

kuratorius kun. Žydrūnas Kulpys. Homiliją sakė kun. Kęstutis Dvareckas.  
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Tokie žygiai kaip šis nepalieka abejingų – nesimatė dalyvių veiduose nei nuovargio, nei skausmo, tik 

nuoširdi nedrąsi šypsena rodanti absoliučią pergalę prieš visus kamavusius vidaus demonus: nerimą, 

susirūpinimą ar kokį kitą sunkų išgyvenimą. Dėkojame visiems žygio organizatoriams, rėmėjams, 

dalyviams, parapijų tikintiesiems, tikybos mokytojams, grupelių vadovams.  Didžiausią ir nuoširdų 

AČIŪ tariame visiems žygio savanoriams, bei jų vadovėms Daliai Vičkačkaitei ir Rimgailei 

Anušauskaitei. 

Gegužės 15-ąją – minint Tarptautinę Šeimos dieną, švenčiant Sekmines, projektas baigiamas visose 

parapijose Padėkos mišiomis už visus projekte dalyvavusius, organizavusius ir jų šeimas. Bažnyčiose 

eksponuojami geriausi mokinių darbai, įteikiamos padėkos mokiniams ir mokytojams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvybės dienos proga į Centrą pasikalbėti su mokiniais apie svarbias gyvybės išsaugojimo problemas 

atvyko Vilkaviškio vyskupijos ŠC direktorė Diana Pukelienė. 

Balandžio 25 dieną Informacijos centre lektorė susitiko su padavėjo ir barmeno, prekybos įmonių 

vadybininko padėjėjo ir virėjo mokymo programų pirmakursiais. Ji savo paskaitoje aptarė gyvybės 

egzistencijos problemas. Lektorė pabrėžė, kad gyvybė neįkainojamai vertinga. Todėl labai svarbu yra 

formuoti tinkamą požiūrį į gyvybę ir jos išsaugojimą. Visų pirma, Gyvybės diena – tai proga pakalbėti 

apie vyro ir moters meilę, santuoką, ištikimybę, šeimą. Šeima yra ne tik naujos gyvybės kūrėja, bet ir 

saugotoja, ugdytoja. Šeimoje formuojamos pagrindinės vertybės. 

Lektorė klausė susirinkusiųjų: „Kodėl nustojama mylėti artimą žmogų, savo tėvą ar motiną?“ Pastebime 

daug atstūmimo, smurto, agresijos apraiškų ir šeimose, ir už jos ribų. Šiems reiškiniams mes turime 

sudaryti nepakantumo atmosferą. Čia gali pasitarnauti krikščioniškųjų vertybių ugdymas. Atleidimas – 

viena iš svarbiausių krikščioniškų vertybių: ji veiksminga, nes pakeičia ne tik atleidžiantį skriaudas 

žmogų, bet ir skriaudiko gyvenimą. Taip pat lektorė aptarė, kokią žalą santykiams daro abejingumas. Ji 

paragino pastebėti apie save esančius žmones, ištiesti pagalbos ranką. Lektorė pastebėjo, jog gyvybė 

žudoma ir tada, kai neatsakingai elgiamės su savo kūnu: vartojame alkoholį ar  narkotikus, rūkome, 

neatsakingai vairuojame.  Tad reikia elgtis garbingai, nepamirši, kad žmogaus gyvybė yra ori ir gerbtina 

nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties. 
 

Gyvybės dienos minėjimas Kazlų Rūdoje 

Balandžio 27 dieną Kazlų Rūdos Viešojoje bibliotekoje vyko Pasaulinės Gyvybės dienos minėjimas. 

Susirinko Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų vyresniųjų klasių mokiniai, dorinio ugdymo mokytojai. 

Kiekvienas galėjome pasigėrėti mokinių piešinių paroda gyvybės tema. Minėjimą pradėjo Kazlų Rūdos 

Kazio Griniaus gimnazijos mišrus ansamblis su muzikos mokytoja Audrone Pranskevičiene. 

Susirinkusius pasveikino Vilkaviškio vyskupijos ŠC direktorė Diana Pukelienė, parapijos klebonas kun. 

Renaldas Janušauskas. 
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Mintimis dalinosi Marijampolės dekanato šeimos centro vadovė Lina Braukylienė. Ji susirinkusiems 

parodė filmo "Bela" ištrauką, akcentuodama, kad labai svarbu sulaukti palaikymo, kai tenka daryti 

sprendimus ypač susijusius su naujos gyvybės išsaugojimu.  

Ypatingas svečias buvo gydytoja neonatologė, docentė, mokslų daktarė Eglė Markūnienė, kuri paprastai 

ir visiems suprantamai papasakojo žmogaus buvimo motinos įsčiose raidą, pasidalino naujais 

moksliniais pastebėjimais, kurie susiję su kūdikio vystymusi ir kaip svarbu, ypač merginom, saugoti 

savo kūną (nerūkti, negerti, nevartoti įv. psichotropinių medžiagų, sveikai maitintis ir pan.), norint 

susilaukti sveikų vaikučių. Su Kazlų Rūdos Kazio Griniaus mišraus ansamblio atliekama V. Kernagio 

daina "Mūsų dienos", išsiskirstėme kupini vidinio džiaugsmo , nes "mūsų dienos kaip šventė". 
 

Gyvybės diena Vilkaviškyje „Gyvenimas ir gyvybė – didžiausia vertybė“ 

Balandžio 24 d. Vilkaviškio dekanato šeimos centras kartu su Vilkaviškio r. sav. visuomenės sveikatos 

biuru kvietė paminėti gyvybės dieną kartu. Kaip ir buvo skelbta, renginio metu vyko kraujo donorystės 

akcija „Tu gali padovanoti Gyvenimą“, užsiėmimai įvairiose amžiaus grupėse renginio tema, 

Nacionalinio transplantacijos biuro pranešimas, krizinio nėštumo centro prisistatymas, muzikiniai 

intarpai, buvo skelbiami nuotraukų ir piešinių konkurso nugalėtojai. Jaunieji savanoriai kartu su 

Vilkaviškio dekanato šeimos centro savanoriais pasirūpino renginio dalyvių pavaišinimu. 

Dėkojame visiems piešinių ir nuotraukų autoriams, renginio dalyviams, o ypatingai savanoriams, 

lektoriams ir grupelių vadovams: 

VVJC direktorės pavaduotojai ugdymui ir skautų būrelio vadovei Eglei Budrytei, kun. teol. lic. edukol. 

mgr. Vidmantui Striokui, kun. doc. teol. dr. Rimui Skinkaičiui, Nacionalinio transplantacijso biuro 

komunikacijos skyriaus vedėjai Rasai Pekarskienei, Krizinio nėštumo centro vadovei Zitai Tomilinienei. 

Dėkojame laikraščiui „Santaka“ ir žurnalistei Renatai Vitkauskienei už renginio reklamavimą ir išsamų 

renginio aprašymą 2016 m. balandžio 28 d. numeryje, vokaliniams ansambliams „Atmintis“ ir 

„Paguoda“, o taip pat jaunimo muzikos grupei „Projektas“. 

Dar kartą sveikiname piešinių ir nuotraukų konkurso nugalėtojus: Mangirdą Alkevičių, Aušrinę 

Juozelytę, Skaistę Krikščiūnaitę, Augustę Juozelytę, Viktoriją Dabrilaitę, Pauliną Kononenkaitę. 

Pažadame dar ne vieną vertybišką renginį ateityje ir tikimės visų Jūsų palaikymo bei dalyvavimo juose. 

            

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Nacionalinis Gailestingumo Kongresas 

Nors Gailestingumo Kongresas vyko gegužės mėnesį, bet jam buvo intensyviai ruoštasi ir dirbta apie 

pusę metų, ypatingai - balandžio mėnesį. 

Dirbo daug įvairių organizacijų, kurios stengėsi, kad visi dalyviai būtų sutikti, pamaitinti, išgirstų kuo 

daugiau mokymų rūpimomis temomis, galėtų drauge švęsti Šv. Mišias, kaip viena bendruomenė, o 

svarbiausia, kad kiekvienas asmeniškai galėtų sutikti Gailestingąjį Dievą. 
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Pirmąją kongreso dieną žmonės buvo pakviesti į šlovinimo ir maldos susitikimus, bei įvairius 

kultūrinius renginius. Antrąją kongreso dieną, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras, dalyvius pakvietė 

į paskaitas, užsiėmimus, diskusijas tikėjimo, dvasinio gyvenimo, žmonių tarpusavio santykių ir santykio 

su Dievu temomis. Dauguma jų vyko Vilniaus senamiesčio bažnyčiose. Paskaičiavome, kad paskaitose, 

užsiėmimuose apsilankė apie 5000 žmonių! 

Iš viso mums pavyko suorganizuoti daugiau nei 47 užsiėmimus, paskaitas ir mokymus per vieną 

dieną! 

Galvodami pranešimų temas ir lektorius stengėmės, kad  Gailestingumo kongreso temos  būtų labai 

praktiškos, kad visus pranešimus žmonės galėtų pritaikyti gyvenime. Pavyzdžiui, tas, kuris niekaip 

negali atleisti, galėjo eiti pas kun. S. Kazėną ir klausytis apie atleidimą. Kam išpažintis yra kančia, 

galėjo eiti pas tėvą Pijų. Tiems, kas norėjo pasigilinti kas yra šv. Mišios, kalbėjo kun. A. Kazlauskas. 

Tiems, kurie nesupranta, ar dėl kažko turėtų jaustis kaltais, ar ne –  keliavo pas profesorių E. Laurinaitį. 

Kam buvo įdomu visuomenė ir politika kalbėjo – P. Subačius, D. Gailienė, prezidentas V. Adamkus. 

Kas norėjo labiau gilintis į Šventąjį Raštą kalbėjo sesuo Rozana ir kun. Aldonas Gudaitis. Ir taip toliau. 

Daugiausia žmonių klausėsi kun. A. Valkausko, kun. R. Doveikos, E. Laurinaičio, t. Pijaus, brolių 

jėzuitų, brolių benediktinų paskaitų. Bet mūsų tikslas buvo ne surinkti sausakimšas bažnyčias žmonių, 

bet, kad kiekvienas atvykęs rastų ir išgirstų tai, kas jam svarbu, kas neramina, kad ateitų į tokią temą 

kuri jam asmeniškai opi. 

Tie žmonės, kurie atėjo klausytis paskaitų apie priklausomybes, abortus, sunkius ligonius namie, 

skyrybas, lytiškumo problemas, santykius su uošviais ir tėvais, iš ties yra labai drąsūs. Juk daug 

lengviau nueiti klausytis paskaitos su dar 300 žmonių, nei išdrįsti ateiti į grupelę, kur sėdi dvidešimt ar 

trisdešimt žmonių. Mus labiausiai džiugina žmonių atsiliepimai, kurie įkvepia ir sustiprinta, kad tiek  

 

dirbta buvo ne veltui. Pavyzdžiui, į susitikimą apie sunkių ligonių slaugą susirinko tikrai sunkius 

ligonius slaugantys žmonės, jų buvo 15. Pora moterų iš Utenos dalijosi, kad labai patiko Hospise, jos 

jaučiasi tikrai sustiprintos. 

Iš Rokiškio atvykęs pagyvenęs vyras slaugantis savo žmoną, kuri serga demencija, dalijosi savo 

išgyvenimais. Pasibaigus paskaitai dar kildavo daugybė klausimų. 

Apie vaikų ir uošvių santykius atėjo visi kam ši tema - „ deganti'', visi turėjo daug klausimų. 
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Į susitikimą apie skyrybas irgi rinkosi lyg ir nedaug žmonių - apie trisdešimt. Bet visiems jiems buvo 

nepaprastai aktuali tema. Žmonės liudijo, kad po paskaitų jaučiasi įkvėpti ir pakylėti eiti į 

kasdienybę.Visai šalia kalbėjo žinomi žmonės, o žmonės ėjo pro juos link savo gyvenimo temų. 

Po pietų žmonės turėjo galimybę dalyvauti susitaikymo pamaldose ir Šv. Mišiose. Po jų vyko šventinis 

koncertas su sese Cristina. 

Nacionalinio gailestingumo kongreso kulminacija – eisena sekmadienį  su originaliu Dievo 

Gailestingumo paveikslu nuo Nepriklausomybės aikštės iki Katedros aikštės ir šv. Mišių auka su 

Vatikano valstybės sekretoriumi kard. Pietro Parolin. 

Procesijai vadovavo 12 vyskupų ir kardinolas Pietro Parolin. Dalyvavo apie 50 kunigų, 120 vienuolių. 

Dalyvavo daugybės organizacijų, parapijų, bendruomenių atstovai – įvairaus amžiaus žmonės. Po 

procesijos daugiatūkstantinė minia dalyvavo Šv. Mišiose Arkikatedros aikštėje. 
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