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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

KVIETIMAS 

Artėja metinė šeimos centrų konferencija,  kuri vyks rugsėjo 24 d. Alytuje. Registraciją vyskupijų 

šeimos centruose pratęsiame iki rugsėjo 20 d. Visų LABAI laukiame!  

Facebook: https://www.facebook.com/events/289950888054973/  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/events/289950888054973/
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Jaunimo rengimas šeimai 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Rugpjūčio 10 d. „Pažink save“ programos savanoriai dalyvavo „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai programos" darbo grupės svarstyme LR Švietimo ir mokslo ministerijoje. Lytiškumo 

ugdymo ir rengimo šeimai programa „Pažink save“ kviečia jaunimą kalbėtis meilės, santykių, gyvybės 

temomis ir drauge ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus. 

 

 

 

 

Naujas „Pažink save“ sezonas  Kaune ir Vilniuje prasideda jau rugsėjo 19–20 dienomis. 

Kaune pirmasis susitikimas vyks rugsėjo 19 dieną 18–21 val. Kauno arkivyskupijos šeimos centre 

(Papilio g.5). Laukiami visi – nesvarbu ar savanoriauji jau 10 metų, ar dar tik svajoji prisijungti prie 

nuostabios „Pažink save“ veiklos. Feisbuke  patikinę, kad dalyvaus (paspaudę „dalyvauju“), užsitikrins 

sau picos gabaliuką! https://www.facebook.com/events/777678092371551/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/events/777678092371551/
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Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos miesto šeimos centras 

Liepos 12 d. Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius dr. kun. 

Andrius Vaitkevičius,  dalyvavo LŠS Vakarų (jūros) šaulių 3-iosios 

rinktinės tradiciškai organizuotoje 11-18 metų moksleiviams 

stovykloje. Paskaitos metu jaunimas kalbėjo apie tai, ką reiškia būti 

berniuku ir mergaite, kaip susiformuoja tam tikros elgsenos normos 

keičiantis amžiui. Taip pat išgirdo, kokios konfliktinių situacijų 

priežastys slypi šeimos santykiuose, kad nėra idealių šeimų, bet 

kiekvienas galime kelti klausimus, kas aš esu, koks esu ir kokiu 

noriu būti. 

Rugpjūčio 24 d. Moksleivių ateitininkų vasaros akademijoje 

Juodkrantėje Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius dr. kun. 

Andrius Vaitkevičius bendrystėje su jaunimu temomis apie 

santykius, šeimą ir santuoką. 

 

 

 

 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Diskusija apie jaunimo rengimą šeimai ir lytiškumą 

Žolinių išvakarėse grupelė šeimų susirinko Liudvinave pasikalbėti apie lytiškumą, šeimos, Bažnyčios ir 

mokyklos vaidmenį ugdant jaunus žmones ir padedant jiems susiformuoti sąmoningą, krikščioniškomis 

vertybėmis grįstą požiūrį į šiuos prieštaringai vertinamus klausimus, ypač svarstomus priimant 

mokykloms skirtą programą. Šeimos atvyko iš Kauno, Vilkaviškio, Prienų, Plutiškių, Marijampolės ir 

Liudvinavo. Susitikimas vyko Katalikių moterų seklyčioje, istoriniame name, kurio statyba dar 

tarpukario metais rūpinosi Marija Borutienė, vyskupo Jono Borutos močiutė. Susirinkusius pasveikino ir 

diskusijoje dalyvavo Liudvinavo klebonas teol. m.dr. kun. Žydrūnas Kulpys. Tėvų grupei vadovavo 

Živilė ir Mindaugas Adviloniai, šalia kitų užsiėmimų dar savanoriaujantys Kauno šeimos centre 

Sužadėtinių rengimo santuokai programoje.  

Soc. m. dr. Živilė Advilonienė pristatė su Bažnyčios mokymu nesuderinamą ir beveik prievarta siūlomą 

gender požiūrį į lytiškumą, šiuo metu Lietuvoje atstovaujamą Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos 

asociacijos, kurią remia Tarptautinė Planuotos tėvystės organizacija (IPPF). Šis požiūris gana 

vienpusiškas ir tendencingas, siūlantis paaugliams kontraceptines priemones, lyčių įvairovę, seksualinių 

malonumų vaikymąsi be jokio susivaldymo, besibraunantis į mokyklas, kai daugelis tėvų net 

nesusigaudo, kas po juo slypi. Vakarų šalių skaudi patirtis ir bandymas priešintis šiai ideologijai 

atskleista filme „Karas prieš vaikus“ ir Gabrielės Kuby knygoje „Gender revoliucija“. Šis požiūris šiuo 

metu labai ryškiai atspindimas Lietuvos žiniasklaidoje, daromas spaudimas programą rengiančiai 

Švietimo ir mokslo ministerijai, kaltinama atsilikimu ir kišimusi Bažnyčia.  

Grupėje esantys tėvai išreiškė nerimą dėl savo vaikų, kurie panašų poveikį patiria iš televizijos, 

interneto, kai net animaciniai filmukai, ypač Disnėjaus, nėra nekalti. Kartais tėvai labai lengvai išleidžia 

vaikus į internetą, kad mažametis netrukdytų paduoda pažaisti išmanųjį telefoną.  

Jaunimo grupelė, kurios pokalbį apibendrino ir tėvams pristatė Linas Braukyla, sakėsi šiuo požiūriu 

jaučiasi saugūs dėl aiškių šeimos vertybių, kai tėvai laiku paaiškina ir atsako į rūpimus klausimus, 

padeda ir katalikiškos mokyklos. Kai kurie jau dalyvavo ar dar žada dalyvauti programos „Pažink save“ 

savaitgalyje, kur su bendraamžiais ir bendraminčiais aptartų lytiškumo klausimus. Tam pritarė ir 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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susitikime dalyvavusi jauna Vilijos ir Evaldo Plečkaičių šeima, buvę šios programos savanoriai. Bet 

tenka pripažinti, kad toks jaunimas yra mažuma savo bendraamžių tarpe, kur kalbos apie skaistumą nėra 

dažnos, tačiau kartais per susitikimus mokyklose, tinkamai pateikus, susilaukia pritarimo, nes jauni 

žmonės svajoja apie tyrą meilę ir laimingą šeimą, tik ne visada mato gerų ir įkvepiančių pavyzdžių. 

Gaila, kad iš programos išbrauktas susilaikymo nuo lytinių santykių iki pilnametystės siekis, laikant jį 

bažnytiniu ir neatitinkančiu realybės.  

Antroje susitikimo dalyje Mindaugas Advilonis pasiūlė apmąstyti ištrauką iš Evangelijos pagal Luką 

apie nusiminusius į Emausą keliaujančius mokinius, net neatpažįstančius su jais einančio Jėzaus. To 

nepamiršti svarbu ir šiuolaikiniams katalikams, turintiems aiškų Bažnyčios mokymą ir Kristaus pažadą 

pasilikti su tikinčiaisiais iki pasaulio pabaigos. Vienybę sustiprina Eucharistija ir valgymas prie vieno 

stalo. Beje, dažnai valgome kas sau, pvz., kebabus. Šeimoms reikia daugiau tiesioginio, gyvo 

bendravimo, pokalbių prie stalo, netgi tikrų žaidimų. Vaikai ir jaunimas tai patvirtino susitikimo metu 

žaisdami frizbį su Stravinskų šeimos iš Prienų jaunimu, o diską šiam žaidimui jie kartu su puikiais 

įspūdžiais parsivežė iš Pasaulio jaunimo dienų.  

Besiskirstančios į namus šeimos jautėsi pastiprintos ir padrąsintos tikėjimo ir vilties žinia, kurią turime 

nešti į savo gyvenamą aplinką, ja dalintis sutrikusioje ir moralinius orientyrus praradusioje šių dienų 

visuomenėje.  

 

Sužadėtinių rengimas 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Kretingos parapijos  šeimos centras  

Vasara Kretingos parapijoje buvo darbinga rengiant poras Santuokos Sakramentui. Ruošėsi net keturios 

sužadėtinių grupės ir dirbo keturios savanorių poros: Marius ir Edita Griciai, Jonas ir Adelė Stoniai, 

Vitalius ir Dalina Kuprėnai bei Vidmantas ir Ilona Momgaudžiai. Drauge kaip visada atsidavusiai ir 

ištikimai keliauja kunigas brolis Antanas Grabnickas su tema "Atleisti ir švęsti" ir  klebonas brolis 

Antanas Blužas, kuris veda temas "Dievas ir Bažnyčia" ir "Santuokos Sakramentas", kursų pabaigoje 

aukoja šventas Mišias sužadėtinių grupėms, veda išsamią katechezę bažnyčioje bei su džiaugsmu 

dalyvauja kursų užbaigimo agapėje. Artimas ir nuoširdus kunigų dalyvavimas sužadėtinių kursuose yra 

neįkainojama vertybė, kurios dėka poros tikrai priartėja prie Bažnyčios ir ją pamilsta ir iš naujo užsidega 

troškimu atnaujinti dalyvavimą Bažnyčios gyvenimą, santuoka Bažnyčioje nebelieka vien tik tradicinis 

žingsnis. Per šią vasarą buvo paruošta 31 pora. 

Keletas atsiliepimų: 

"Kursai padėjo dar geriau pažinti vienas kitą, pajausti dar didesnę meilę vienas kitam ir Dievui, esam 

nuoširdžiai dėkingi" (Laurynas ir Rūta). 

"Kursuose sužinojom labai daug naudingos informacijos iš kunigo apie Santuokos sakramentą, apie 

susitikimą ir bendravimą su Dievu. Labai vertinga, kad visi galėjome pasidalinti ir linksmais, ir 

skausmingais įvykiais" (Jonas ir Arūnė). 

"Visis susitikimai buvo labai naudingi, kursai viršijo visus mūsų lūkesčius, dėkojame." (Paulius ir 

Giedrė). 

"Naudinga išklausyti kitų nuomones apie mums aktualias temas, labiau suprasti tarpusavio santykius, 

išmokom atviriau kalbėtis ir ne taip audringai spręsti problemas."  (Andrius ir Agnė). 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Pasirengimas santuokai arba žmonės keičiasi... 

Nors vasara - santuokų metas, bet vasarą Vilniaus šeimos centre besirengiančių santuokai buvo vis dar 

labai daug. Kaip ir kasmet, paskaitas organizavome dviem srautais: vieni sužadėtiniai ateidavo į 

paskaitas 18.30, kiti - 19.30. Taip pat vyko mažos grupelės. Dalis šių sužadėtinių tuoksis rudenį, kiti jau 

po Naujųjų metų. Džiugu, kad apie 90 procentų sužadėtinių apie kursus jau yra girdėję iš anksčiau ir 

santuokai pradeda ruoštis beveik prieš pusmetį. Atsiranda vis daugiau sąmoningų žmonių, kurie pradeda 

galvoti ką jie daro, ką reiškia Bažnytinė santuoka ir kuo ji skiriasi nuo civilinė. Po truputį atkeliauja 

nauja karta, kuri ne iš tradicijos, bet pati nori nuspręsti, kokios jie santuokos nori. Į raštinės kompiuterį 

atkeliavo toks el. laiškas, kuriuo norime pasidalinti: 

,,Sveiki, aš iš tiesų norėčiau pasidžiaugti ir padėkoti už šį patyrimą, kurį gavome iš jūsų. Mums labai 

labai patiko ir manome, kad tokios paskaitos yra labai naudingos. Mes neturime konkrečių planų apie 

vestuves, nei esame tikri, ar išvis ketiname tuoktis bažnyčioje. Tačiau nusprendėme lankyti šias  

paskaitas, nors realiai jos nebuvo primestos ar būtinos mums. Buvo labai įdomu ir reikalinga. Labai 

susidomėjau visomis kitomis paskaitomis, papildomomis ir tikiu, kad kažkada ir apsilankysime. 

Lektoriai neabejotinai yra kompetetingi ir labai aukšto lygio. Kiekvienas savaip unikalus ir įsimenantis. 

Visos paskaitos buvo labai įdomios ir klausydavom ištempę ausis. Labai didelis DĖKUI jiems. 

 

O ir pats centras, prisitaikęs prie mūsų poreikių - veda paskaitas patogiu laiku. Maža to, suorganizuoja 

atsiėmimą baigimo pažymėjimo po paskutinės paskaitos. O administratorė, kuri turi sėdėti po darbo, 

nes mums patogu, yra laiminga, besišypsanti ir maloni. 

Šaunu pas jus! Matosi, kad esat puikus kolektyvas, kuris kiekvienas mylit savo darbą ir matote jame 

prasmę. O kad visur taip būtų! :) 

Sėkmės jums ir ačiū, kad esat!” 

Lina ir Simas 

Šiuo atsiliepimu dalinamės, kad padrąsintume visus šeimos centrų darbuotojus ir lektorius. Kai jau 

atrodo, kad darbas tapo monotoniškas ir nieko nekeičiantis, kad žmonės nieko nebenori ir jiems svarbūs 

tik materialiniai dalykai, reikia pagalvoti, kad mes nežinome kada ir ką palies mūsų išsakyta mintis ar 

pasidalinimas, o gal kažkam užteks ir padovanotos šypsenos... Juk Dievas neturi kitų lūpų, tik mūsų.... :) 
        

Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI 

Savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams –  

tai vieno kitam padovanotas laikas! 

Artimiausiame savaitgalyje laisvų vietų nėra.  
Kviečiame registruotis į kitą, kuris vyks   

2017 m. sausio 13-15 d., Guronyse, Kaišiadorių raj. 
 

Registracija:  el. paštu lsc@lcn.lt  arba tel.: 8-37-208263, 8 656 36661. 

Plačiau apie savaitgalį „Sutuoktinių susitikimai“: 

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

susitikimai/ 

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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Sutuoktinių susitikimų stovykla Kulautuvoje 

Rugpjūčio paskutinį savaitgalį visos Lietuvos Sutuoktinių susitikimų bendruomenė stovyklavo 

Kulautuvoje. Šv. Mišias aukojo kun. Aldonas Gudaitis SJ, kuris šiuo metu yra šios bendruomenės 

dvasios tėvas, savaitgalių palydėtojas. Bendruomenė pėsčiomis keliavo į Paštuvos vienuolyną, dalyvavo 

pamaldose, sekmadienį lankėsi Kulautuvos parapijoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Sutuoktinių stovykla Šiluvoje 

Liepos 8–10 d. sutuoktinių poras 

pakvietėme į stovyklą-seminarą Šiluvoje, 

Jono Pauliaus II namuose. Seminarą tema 

„Atviras ir aiškus bendravimas“ vedė 

lektorė doc. dr. Nijolė Liobikienė. 

Sutuoktiniai – dauguma sužadėtinių rengėjai 

iš Kauno – tris dienas aktyviai sėmėsi žinių 

apie tarpusavio bendravimo ypatumus, 

gilinosi į savo istoriją, prisiminė žmones, 

kultūrą, kitas aplinkybes, padariusias 

reikšmingą įtaką jų gyvenimui. 

Plačiau skaitykite: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php

?id=140&nid=3712&pg=2 

Keletas atsiliepimų: 

 Palieku šį seminarą jausdamas didelį dėkingumą už galimybę geriau pažinti save ir žmoną, savo 

ir jos gynybines reakcijas, suprasti, kodėl kyla nemaža dalis tarpusavio bendravimo bėdų ir, žinoma, už 

patarimus, kaip jas spręsti. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3712&pg=2
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3712&pg=2
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 Gera buvo atlikti praktines užduotis, nes jos labiausiai davė aiškumą, kaip mes, kaip pora, 

pažįstame vienas kitą, ir parodė, kur dar galime tobulėti. Pasiūlymas ir toliau rengti tokius mokymus 

reguliariai. 

 Kartais seminaro metu pagal tam tikras gaires pokalbis su artimu žmogumi duoda daugiau 

naudos nei keleri metai gyvenimo.... 

 Aš ir mano sutuoktinis pasisėmėme daug naujų žinių ir patarimų apie savo asmenybę, tarpusavio 

santykius, įvairius elgsenos modelius, emocijas bei būdus, kaip jas atpažinti ir įvardinti. Visa tai yra 

tarsi įrankiai, kaip pagerinti tarpusavio ryšį, santuokinį ryšį, kasdieninį bendravimą šeimoje, nekartoti 

buvusių klaidų, eiti į priekį su viltimi nors pamažu, bet keistis į gerą pusę. Buvome gausiai apdovanoti 

puikia lektore, nuostabių šeimų draugija, galimybe švęsti šv .Mišias kasdien, jaukia aplinka ir gardžiu 

maistu. 

 

Šeimų piligrimystė Baltriškėse 

Liepos 16 d. Kauno I dekanato ŠC organizavo piligriminę kelionę 

į Baltriškes, kurioje dalyvavo Kauno miesto parapijų šeimos 

centrų/grupių vadovai su šeimomis. Kelionės tikslas buvo 

susitikimai – su savimi, su kitais ir su Jėzumi. Brolis Pranciškus 

kelionės dalyvius supažindino su Tiberiados misija Lietuvoje, jos 

atsiradimo istorija bei veikla, o brolis Gonzaque peržvelgė visus 

Rožinio slėpinius atskleisdamas, ką kiekvienas iš jų mums kalba. 

Daivos ir Vido šeima liudijo apie pagalbą vienas kitam, 

išgyvenamus jausmus ir patirtis.  

Plačiau skaitykite: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3711&pg=2 

 

Šeimų diena Šiluvoje 

Rugsėjo 10d. Šiluvoje šventėme jaunimo ir šeimų dieną. Kun. Artūras Kazlauskas savo katechezėje 

sakė: „Kaip vyras myli žmoną, o žmoną – vyrą, taip Dievas myli žmoniją, o žmonija – Dievą, Kristus – 

Bažnyčią, o Bažnyčia – Kristų“. Deja, mūsų žmogiška meilė turi „defektą“ – esame sužaloti egoizmo. 

Jėzus moko meilės „be defekto“. <...> Dovanojimasis, meilė, kuria Dievas yra mus apdalijęs, yra 

Santuokos pagrindas, o ištikimybė – jos esmė“, – sakė kun. A. Kazlauskas, pabrėždamas ištikimybę 

ypač tada, kai kitas neištikimas. Ištikimybė (ne tolerancija) įmanoma tik su Dievu, kaip su Dievu 

įmanomas ir gailestingumas. Tai „esencija“, kuri padeda pereiti šeimoje visas bėdas ir negandas.  

Po šv. Mišių šeimos rinkosi kiemelyje prie koplyčios. Čia, palydint švelniems smuiko garsams buvo 

įteikti pažymėjimai naujiems savanoriams - sužadėtinių rengėjams. Šiemet mokymus baigė net 17 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3711&pg=2
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sutuoktinių porų. Pažymėjimus įteikė Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas ir 

Lietuvos šeimos centro direktorė Dalia Lukėnienė. Susirinkę šeimos vaišinosi, šoko ir bendravo. 

Plačiau apie šeimų dieną: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3808&pg=1  

Vaikų dienos grupė 

Vaikų dienos grupė Šeimos centre veikė visą vasarą. Čia besilankantys vaikai iš įvairius sunkumus 

išgyvenančių šeimų (dažniausiai turinčių priklausomybių problemą) turėjo galimybę leisti laisvalaikį, 

mokytis tradicinių amatų, žaisti ir sportuoti. Vaikų grupę remia LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, taip pat vykdome projektą „Išsaugokime vaikus šeimai“, kurį finansuoja Kauno miesto 

Savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“. Šio projekto dėka vaikai liepos mėnesį vyko prie jūros ir 

apsilankė delfinariume, dalyvavo edukacinėje programoje VII forte, lankėsi muziejuose ir kultūros 

įstaigose.  

 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos miesto šeimos centras 

Liepos 3 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje šventėme 

Šeimų Šv. Mišias. Pamokslo metu buvome kviečiami tapti ne tik 

Kristaus vynuogyno darbininkais bei Dievo žodžio skelbėjais, tačiau ir 

aktyviais savo kaip tikinčių žmonių teisių gynėjais. Kunigas ragino 

pasirašyti peticiją Lietuvos Respublikos prezidentei, jog ši nevetuotų 

naujo „dėl žmogišką gyvybę saugančio ir nevaisingų porų, bei pradėto 

vaiko interesų pusiausvyrą užtikrinančio pagalbinio apvaisinimo 

įstatymo pasirašymo“. Po šv. Mišių buvo laiminamos šeimos, uždedant 

joms laiminančias kunigo rankas. 

Rugpjūčio 7 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje 

šventėme Šeimų Šv.Mišias. 

Mūsų parapijos šeimos papuošė liturgiją, aktyviai įsijungdamos į ją: 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3808&pg=1
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skaitinių skaitymu, visuotinės maldos žodžiuose, bei atnešdamos aukas šv. Mišių aukai. Šv. Mišios 

aukotos už tas intencijas, kurias visą mėnesį prašydami to, ko mums trūksta arba to ko mums labiausiai 

reikia, šeimos užrašė laiškuose Dievui. Žinoma, dėkojome ir už gautas malones! 

 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Vievio parapijos Šeimų savaitgalis “Pasilikite Mano Meilėje!“ Jn 15,9 

2016 m. rugpjūčio 5-7 d. savaitgalį Vievio parapijos šeimos (iš viso apie 50 žmonių) susirinko pabūti 

kartu į jau tradiciniu tapusį kasmetinį šeimų savaitgalį, kuris šiemet vyko Vievininkų kaimo turizmo 

sodyboje (Elektrėnų sav.). Šiemet savaitgalis buvo ypatingas tuo, kad pirmą kartą šeimos pačios kūrė 

programą, ieškojo renginiui vietos, organizavo veiklą, rūpinosi priemonėmis ir maitinimu, kvietė 

svečius ir savanorius, ieškojo rėmėjų. Pasiruošiamieji darbai užvirė nuo pat birželio pradžios - buvo 

renkamasi kiekvieną savaitę parapijos namuose arba pas vieną iš šeimų namuose ir diskutuojama, 

planuojama... Kai tuo tarpu ankstesniais metais beveik viskuo pasirūpindavo Vievio ir Elektrėnų vikarai 

– Povilas ir Laurynas. 

Penktadienio vakarą stovykla prasidėjo nuo lapukų su įvairiomis užduotimis traukimo – tokiu būdu 

šeimos smagiai pasidalino visais savaitgalio darbais: kas pusryčiams košę virs, kas stalą dengs, kas 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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maistą laimins prieš valgį, kas indus plaus, kas ves ryto ar vakaro maldą... Net lietui buvo pasiruošta iš 

anksto – lauke stovėjo didelė palapinė, kurioje tilpo ir dideli, ir maži. Pirmasis vakaras buvo skirtas 

žaidimams ir bendrystei. 

Šeštadienio rytas prasidėjo nuo linksmos mankštos – mat buvo nuspręsta, kad Dievas turi būti 

garbinamas ne tik protu, siela, mintimis ir žodžiais, bet ir kūno judesiais. Po to, svečiai, Indrė ir 

Ramūnas Aušrotai, sutuoktiniams vedė paskaitą apie tai, kaip auginti santuokinį ryšį, nepamiršti skirti 

laiko vienas kitam, reguliariai kalbėtis bei užsibrėžti bent po mažą tikslą, kuris padėtų augti 

sutuoktiniams. Šeimos buvo skatinamos dalintis, diskutuoti, tokiu būdu kiekvienas tapome ne tik 

klausytojais, bet ir vedėjais bei liudytojais.  

Kol tėvai dalyvavo suaugusiems skirtose programose, mažiausieji vaikai žaidė su jaunimo savanoriais: 

pūtė didelius muilo burbulus, piešė ir sportavo, o paaugliai turėjo galimybę su profesionalia „Žaliųjų 

velnių“ komanda išmokti žaisti lėkščiasvydį.  

Vėliau kiekviena šeima kūrė savo šeimos vėliavą (kūrybinei užduočiai vadovavo viešnia, Dovilė 

Toločkaitė). Paskui šeimos mokėsi šlovinti su vėliavomis (mokymus vedė sesuo Celina). „Šlovinti su 

vėliavomis“ - pradžioje tai atrodė kažkokia mistika, ir tik tame sudalyvavus, supranti, kad tai - pati 

tikriausia malda, ypatinga malda!  

Po dvasinių pokalbių su kunigais šeštadienio vakarą vainikavo šlovinimas giesmėmis. Na, ir 

ištvermingiausieji vėlai vakare dar rinkosi į gyvo garso linksmavakarį.  

Paskutinę renginio dieną, po Šv. Mišių, bendrų skanių pietų ir šilto atsisveikinimo, visi ir vėl išsiskirstė į 

savo namus, pripildyti ir praturtinti, kad, kai vėl bus pakviesti tarnauti, turėtų drąsos ir ryžto liudyti tai, 

ką matė, tai, ką išgirdo, ir tai, kuo jie patys gyvena... Juk geras pavyzdys užkrečia. Itin džiugu, kad 

šeimos susitarė ir toliau reguliariai susitikinėti iki kitos metų stovyklos ir netgi užsibrėžė keletą metinių 

užduočių, iš kurių jau pora net spėjo įgyvendinti. Taip pat gera girdėti iš naujų, I-ą kartą dalyvavusių 

šeimų, kad stovykloje jos patyrė žodžiais nenusakomą jausmą, kai esi šalia nepažįstamų, gal nėkart 

nematytų ar epizodiškai sutiktų žmonių, bet jautiesi savas, priimtas ir tada patiri tokį jausmą, kad mes 

jau seniai pažįstami, artimi draugai... 

Taigi, ačiū visoms šeimoms, kurios atvyko, kurios prisidėjo prie stovyklos organizavimo, savanoriams, 

kunigams, kurie mums tarnavo, rėmėjams ir svarbiausia ačiū mūsų Viešpačiui, kad taip stebuklingai 

viską sudėliojo ir mus vedė. O kai Dievas veda tuos, kurie pasiduoda vedimui, tai ir rezultatas 

akivaizdus ir su geriausiomis pasekmėmis. 

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

 

Birželio 19 d. Kupiškio šeimos centras kvietė parapijos šeimas į sąskrydį „Gailestingumo metai ir 

šeima“. Atvyko šeimų iš kitų dekanatų, judėjimo „Sutuoktinių susitikimai“ dalyviai, sužadėtiniai, 

besirengiantys Santuokos sakramentui, mūsų parapijos 

šeimų grupė.  

Šv. Mišiose dekanas Mindaugas Kučinskas pakvietė 

sutuoktinių poras atnaujinti Santuokos sakramento 

priesaiką, padėkoti Dievui už savo gyvenimo draugą, 

pasižadėti mylėti ir gerbti. Susirinkus į parapijos salę po 

dekano sveikinimo ir arbatėlės  išleidome vaikus su 

savanoriais užsiimti įdomesne veikla.  

Klausėmės viešnios iš Panevėžio, vaikų neurologės 

Aušros Bandanskytės, krikščioniškojo gyvenimo 

bendruomenės dvasinės palydėtojos, įžvalgų. Lektorė 
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kalbėjo apie kiekvieno asmeninį santykį su Dievu, šalia esančiu, kuris visą laiką eina su mumis, kviečia 

į bendrystę ir visada mūsų laukia ištiesęs rankas. Ji kvietė nebijoti rodyti meilės savo šeimose. 

Apkabinimais, turėjimu laiko išklausyti, padrąsinimais. Ieškodami santykio su Dievu, turime jį pažinti 

dalyvaudami šv. Mišiose, skaitydami Bibliją. Pasak gydytojos, pažinę Dievą, atradę santykį su juo ir 

išmokę jį mylėti, mokomės mylėti ir savo artimą. Poroje svarbiausia kalbėtis. Labai svarbu ir dalytis, 

būti bendruomenėje, dalyvauti parapijos gyvenime. Gydytojos gyvenimiški pavyzdžiai, padrąsinimai, 

liudijimai paskatino apmąstyti santykį su Dievu, artimu, bendruomene.  

Pasvalio parapijos klebonas Albertas Kasperavičius pristatė „Sutuoktinių susitikimų“ ikoną, papasakojo 

apie programą, kurios tikslas – stiprinti vedusių porų vidinį ryšį, ieškoti supratimo ir sutarimo. 

Sutuoktinių poros Daiva ir Gediminas, Diana ir Gintaras liudijo apie savo dalyvavimą „Sutuoktinių 

susitikimų“ programoje jos įtaką santuokiniame gyvenime. 

Sugrįžus vaikams į salę, tėveliai išklausė jų įspūdžius ir vykome į Bagdonių poilsiavietę. Persikėlę keltu 

į salą, iškylavome – maudėmės, kepėme dešreles, zefyrus, kalbėjomės. Su Panevėžio vyskupijos šeimos 

centro direktore Jolanta, svečiais iš Anykščių, Pasvalio, Panevėžio aptarėme savanorių veiklą, planus. 

Dvi komandos, vadovaujamos kunigų Alberto ir Mindaugo, keliavo aplink salą. Skirstėmės visi laimingi 

– praturtėję dvasiškai, pabuvę gamtoje su šeima, pajutę bendrystės džiaugsmą, dėkodami Dievui už šios 

dienos dovanas. 

 

Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlės  

Liepos mėn. vyko IV-asis šių metų Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlės ciklas. Paskaitų klausėsi 37 

dalyviai. Mokyklėlės dalyviai dalinosi, kad nors internete informacijos apstu, dėl jos pertekliaus belieka 

pasimesti ir dar labiau nerimauti. Todėl dėkojo, kad šiuose susitikimuose jie gali išgirsti tikrą ir teisingą 

žinią, kurios labiausiai reikia šeimai, besilaukiančiai kūdikio.  

 

Rugpjūčio 1-5 dienomis Karklėje vyko Panevėžio vyskupijos darbuotojų ir savanorių su šeimomis 

seminaras-stovykla „Meilės džiaugsmas šeimoje“.   

15-tą vasarą vyskupijos savanoriai su šeimomis rinkosi į pajūrį. Per metus išsiilgta bendrystė, nuoširdus 

smalsumas kaip gi laikosi savanorių šeimos, kai karta keičia kartą ir pirmieji šeimos centrų savanoriai 

užleidžia vietą vaikams ir anūkams. Ir  vėl buvome kaip viena didelė šeima. Iš Aukštaitijos į Žemaitiją 

suvažiavo 76 dalyviai (21 šeima). 

 

 

 

 

 

 

 

Džiaugiamės ir dėkojame, kad galėjome tobulėti ir maitintis dvasiniu maistu:  

Kun. A. Kasperavičius šiais Gailestingumo metais padėjo pažvelgti į Atgailos sakramento prasmę. 

Lektorė Vijoleta Vitkauskienė pristatė ir aptarė naujausią Bažnyčios dokumentą „Amoris laetitia“.  

Ypatingai buvome nudžiuginti naujojo Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM apsilankymu. 

Ganytojo žodis padrąsino ir įkvėpė toliau darbuotis šeimų sielovadoje dėmesį kreipiant ne tik 

besiruošiantiems Santuokos sakramentui, bet ir sukūrusiems šeimą. 
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Vaikams ir jaunimui buvo atskira programa, kuria rūpinosi savanoriai Dovilė ir Laimonas. Jaunimo 

padėka Kretingos broliui Antanui Grabnickui OFM, kuris pravedė ekskursiją po Kretingos Viešpaties 

Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią.  

Dėkojame Dievui už malones, kurių kasmet pasisemiame šeimų bendrystėje. 

Keletas dalyvių atsiliepimų apie savanorystę ir veiklas Šeimos centruose: 

 ŠC veikla turėtų apimti žmogaus asmens augimą, gerovę visais tarpsniais - nuo gimimo 

(prenatalinis ugdymas) iki senatvės (žengimas į Amžinybę): švietimą, pagalbą, konsultavimą. Tai 

ilgalaikis procesas, auginantis naujas kartas ir suteikiantis pastoracinį saugumą, gerovę 

išeinančioms. (Rasa iš Kupiškio) 

 Savanorystei motyvuoja noras padėti jauniems žmonėms sukurti tvirtas šeimas. Taip pat patys 

kaip šeima augame bendravime ir tikėjime, mokomės iš kitų, galime dalyvauti puikiuose 

seminaruose. (Alina iš Kupiškio) 

 ŠC ateitį įsivaizduoju su daugiau savanorių šeimų, kad Šeimos centre atsirastų vietos 

skirtingoms kartoms, kad pagalbos galėtų sulaukti ir pagyvenę žmonės, ir vaikai, pvz. paaugliai, 

jų tėvai. Nes kuo tvirtesnės šeimos, tuo tvirtesnės parapijos, kuo tvirtesnės parapijos, tuo 

vertybiškai moralesnė ir tvirtesnė Valstybė. (Skaistė iš Utenos) 

 

Rugpjūčio 5-7 dienomis karklėje vykos Panevėžio vyskupijos šeimų seminaras-stovykla 

„Gailestingumo ženklai šeimoje“. 

Į antrąją stovyklą šeimoms susirinko 23 šeimos. 

Stovyklos tematiką padiktavo Jubiliejiniai metai. Šių 

metų prasmę, simboliką, turinį mums atskleisti padėjo 

kun. Albertas Kasperavičius (Pasvalys).  

Krikščioniško gyvenimo bendruomenės dvasinė 

palydėtoja gydytoja Aušra Bandanskytė pasidalino 

mintimis kaip gailestingumas gali tapti realybe ir būti 

įgyvendintas kiekvieno iš mūsų artimiausiose 

aplinkose, pirmiausiai, savo šeimoje, savo 

bendruomenėje.  

Ši stovykla yra vienas iš mažų žingsnelių, padedantis 

austi tvirtą šeimatinklį vyskupijoje.  

Keletas šeimų atsiliepimų: 

 Atvykome į šią stovyklą, nes katalikiškų šeimų dvasinė gerovė yra visa ko pradžia ir pagrindas, 

galimybė augti asmeninei ir bendruomeninei gyvenimo pilnatvei, iniciatyvoms. (Rasa, Kupiškis) 

 Atvykome, nes čia atvažiuoja katalikiškos šeimos, jaučiame bendrystę, vienybę su visais 

esančiais. Vaikai mato ir jaučia šiltą bendravimą. (Gintarė ir Andrius, Pasvalys) 

 Atvykome į stovyklą,  nes norim laisvalaikį praleisti prasmingai, būti tarp tokių pat katalikiškų 

šeimų kaip ir mes. Norim, kad sūnus bendrautų su savo tikėjimo broliais ir seserimis. (Edita ir 

Vytautas,  Panevėžys) 
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Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Šeimų stovykla Kryžiuose 

Birželio 24 -26 d. Kryžiuose, prie Dusios ežero, vyko tradicinė šeimų stovykla. Daugiausia šeimų 

atvyko iš Marijampolės, tačiau buvo ir iš Prienų, Lazdijų. Kaip ir kasmet, šeimos drauge meldėsi, 

keliavo, žaidė, gamino maistą, bendravo ir viskuo dalinosi.  

Vilkaviškio vyskupijos 90-mečio proga, šios šeimų stovyklos tikslas buvo taip pat ir pasidomėti 

vyskupijos istorija. Į pagalbą atvyko ją gerai išmanantis teol. dr. kan. Kęstutis Žemaitis, kuris įdomiai ir 

suprantamai pristatė svarbiausius Vilkaviškio vyskupijos istorijos momentus, papasakojo apie katalikų 

pasauliečių vaidmenį, jų aktyvumo (katalikiškos akcijos) reikšmę. Pasirodo, lankydami parapiją kunigai 

pasidomėdavo, kokių organizacijų veikloje dalyvauja ir kokią katalikišką spaudą prenumeruoja jų 

parapijiečiai (tai įrašyta į parapijos knygas). Tą pačią dieną į stovyklą su “Saleziečių žiniomis “ atvyko 

jų aktyvus platintojas Alfonsas Vitkauskas iš Alytaus, ir stovyklautojai įsipareigojo atlaidų dieną 

paplatinti šiuos žurnalus, primindami, susirinkusiems apie Gailestingumo metus ir artimo meilės darbus, 

kuriuos esame kviečiami atlikti.  

Antrąją stovyklos dieną šeimos keliavo po Lazdijų dekanatą: aplankė Seirijus – išgirdo bažnyčios ir 

miestelio istoriją, dalyvavo šv. Mišiose, susipažino su mažos Šlavantų parapijos istorija ir klebonijoje 

įrengta ekspozicija, skirta ten keliolika metų dirbusio kun. Juozo Zdebskio atminimui. Ją pristatė daug 

metų Šlavantuose mokytojavusi savanorė entuziastė Leontina. Kelionėje šeimos grožėjosi Dzūkijos 

gamta – pasidairė iš apžvalgos bokšto prie Metelio ežero, 

aplankė sodybą, kur apsirūpino šviežiu kaimišku pienu ir 

pabendravo su draugiška keturių kartų šeima.  

Vakare liepsnojo vyrų sukrautas laužas, skambėjo gėlių 

vainikais pasipuošusių mergaičių dainos ir giesmės. Prie 

ežero buvo improvizuota virtuvė ir valgomasis bei kino 

teatras, kur žiūrimi vaizdai iš ankstesnių stovyklų, D. 

Ramanausko filmas apie Kryžių šventovę, senas geras 

miuziklas „Muzikos garsai“.  

Šeštadienio pavakarę vyko birželinės pamaldos – su 

stovyklautojais meldėsi atvykęs Šeimos centro kuratorius 

kun.dr. Žydrūnas Kulpys. Po jų vyko šeimų varžybos ir 

estafetės, kurias sumaniai organizavo ir apdovanojimus 

paruošė gausi ir draugiška 8 asmenų Stravinskų šeima iš 

Prienų. Įvairių darbelių vaikus pamokė iš Marijampolės 

atvykusi ilgametė skautų vadovė Janina Lebskienė.  

Sekmadienį stovyklautojai dalyvavo Kryžių šventovėje 

vykstančių atlaidų šventime: prisijungė prie ministrantų, 

dalyvavo procesijoje, platino spaudą. Puikus oras leido 

stovyklauti beveik iki vakaro: klausytis koncerto, maudytis 

ežere, plaukioti valtimis.  

Už sudarytas puikias sąlygas stovyklauti, tiekiamą elektros energiją, nuolatinį dėmesį ir rūpestį 

stovyklautojai nuoširdžiai dėkingi Lazdijų dekanui, Metelių klebonui kan. Vytautui Prajarai, o už gražų 

orą – dangiškajam Tėvui.  
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Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Savanorių stovykla Šiluvoje 

2016 08 19 popietę, iš įvairių Vilkaviškio vyskupijos kampelių, į Šiluvą skubėjo šeimos centrų 

savanoriai su savo šeimomis. Šių metų stovyklos tema, Vestuvės Kanoje, o ypatingai Marijos 

paraginimas jose „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2, 5).  

Stovykla prasidėjo Šv. Mišiomis, Šv. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje, kur gavome pirmąją 

dovaną, tai Jėzaus ir Marijos artumą, bei kun. Erasto Murausko homiliją. Pirmasis vakaras buvo skirtas 

žaidimams ir bendrystei. Šeštadienį apie Vestuves Kanoje dalinosi kun. Žydrūnas Kulpys, Vilkaviškio 

vyskupijos šeimos centro kuratorius, ir kun. Erastas Murauskas. Dienos pabaigoje vyko maldos vakaras, 

adoruojant ir šlovinant Švč. Sakramentą, Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje, maldai 

vadovavo kun. Gintaras Urbštas. Po adoracijos, stovykloje dalyvaujančios sutuoktinių poros, galėjo 

padėkoti už savo santuoką ir žmogų esantį šalia, bei sutvirtinti Santuokos sakramento metu duotus 

pažadus, visi stovyklos dalyviai galėjo gauti asmeninį palaiminimą ir užtarimą. 

Po maldos, grįžus į svečių namus, toliau tęsėsi vestuvių puota, stovyklos dalyvių laukė vaišių ir 

bendravimo vakaras. Kol tėvai 

dalyvavo suaugusiems skirtoje 

programoje, vaikai žaidė su 

vaikų savanore Otilija, o 

paaugliai leidosi į 17 km žygį 

aplink Tytuvėnų ežerą, žygiui 

vadovavo nuostabi mergina, 

skautė Gintarė iš Šiluvos.  

Sekmadienį visų laukė dar vienas 

susitikimas, tik šį kartą, su jauna 

sutuoktinių pora Alvydu ir Joana 

iš Kauno. Iki pasirengimo 

Santuokai, jie nebuvo 

praktikuojantys katalikai. Bet būtent ši pasirengimo kelionė, jų visą gyvenimą „apvertė aukštyn 

kojomis“, jie įgavo kitą santuokos supratimą ir matymą. O šiuo metu, ne tik yra aktyviai įsitraukę į 

Bažnyčios bendruomenės gyvenimą, bet ir patys jau žengia pirmuosius žingsnius palydint jaunas poras 

pasirengime Santuokos sakramentui. Po Šv. Mišių, bendrų skanių pietų ir šilto atsisveikinimo, visi ir vėl 

išsiskirstė į savo namus, pripildyti ir praturtinti, kad, kai vėl bus pakviesti tarnauti, turėtų drąsos ir ryžto 

liudyti tai ką matė, tai ką išgirdo ir tai kuo jie patys gyvena... Juk geras pavyzdys užkrečia.  

AČIŪ visiems savanoriams, kurie atvyko, jų šeimos nariams, visiems kunigams, kurie mums tarnavo, 

rėmėjams ir visų pirma mūsų Viešpačiui, kad taip stebuklingai viską sudėliojo ir mus vedė.  

Kelios ištraukos iš pasidalinimo:  

„Labai ypatingas buvo šeštadienio vakaras“  

„Savaitgalio metu buvome skatinami dalintis, diskutuoti, tokiu būdu kiekvienas tapome liudytojais, 

vedėjais, klausytojais...“  

„Ši stovykla – tai dar vienas Dievo kalbėjimas man.“  

„Atvažiavau, kaip primuštas šuo, pavargęs ir purvinas. Viešpats atgaivino, nuprausė ir palydėjo į 

kelionę, kad eičiau Tikėjimo kelius“  

„Dar labiau sustiprėjo nuoširdus bendravimas tarpusavy su stovyklos dalyviais“  

Šis savaitgalis man atnaujino ir sustiprino tikėjimą Dievu.“ „Šis savaitgalis visada yra didelė dovana, 

gera būna, jau vien jo laukti.“  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Stovykla šeimų bendruomenių atstovams 

Prasidėjus vasarai, Molėtų rajone, Naujasodžio gyvenvietėje 

įvyko tradicinė Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro 

organizuota stovykla. Dalyvavo apie 60 dalyvių, tai šeimos 

centro savanoriai, taip pat vadovaujančios šeimos iš Vilniaus 

arkivyskupijos bendruomenių. Tai ir darbinė, ir poilsinė stovykla 

šeimoms, kurios aktyviai veikia savo parapijose.  

Šeimos turėjo galimybę bendrauti tarpusavyje, dalintis tuo, kuo 

gyvena jų bendruomenė, klausytis mokymų, diskutuoti, melstis, 

dalyvauti Šv. Mišiose. Mokymus šeimoms vedė sesuo Celina Galinytė ir Vygantas Malinauskas. 

Sesuo Celina kalbėjo trimis temomis: Laikas, Kryžius, Bendruomenė.  V. Malinauskas kalbėjo kaip 

šeimai susiorientuoti tarp teisių ir laisvių, taip pat apie šeimos politinę situaciją šiandien. Vaikai turėjo 

atskirą programą, kurios metu važiavo su savanoriais į Anykščius, kur aplankė Anykščių bažnyčią, 

Angelų muziejų, Puntuko akmenį. 

Su mumis bendradarbiavo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos. Juk visų 

mūsų tikslas yra bendras, kad kiekvienas žmogus būtų saugus kelyje!!! Stovyklos metu, Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos atstovai, atvežė saugos diržų veikimo ir demonstravimo įrenginius. 

Stovyklos dalyviai ir net Naujasodžio gyvenvietės gyventojai praktiškai išbandė šiuos įrenginius, ir 

kiekvienas galėjo įsitikinti, kad būtina automobilyje segėti saugos diržus, ir, kad tai gali išgelbėti 

gyvybę.   

Mažesnieji vaikai, stovyklos metu ,su džiaugsmu pildė labai įdomias ir naudingas Saugaus eismo 

pratybas, dalyvavo saugaus eismo viktorinoje. Už pratybas ir padovanotus atšvaitus esam labai dėkingi 

Lietuvos automobilių ir kelių direkcijai. 

Atsiliepimai: 

- Ši stovykla - postūmis augti. Paskaitos, bendravimas 

vieniems su kitais padėjo susiorientuoti, kuria kryptimi toliau 

eiti kaip bendruomenei. 

- Išsivežu viltį, kad šeimos laiko Lietuvą, todėl svarbu aktyvus 

įsijungimas. Labai aktualu temos apie šeimos politiką, nes 

patys nesame pajėgūs susiorientuoti kas vyksta politinėje 

erdvėje. 

- Ačiū už poilsį ir kad vaikai buvo laimingi. 

- Buvo puikios paskaitos, viskas punktualiai suorganizuota, 

turėjome galimybę susipažinti su naujais žmonėmis, pasipasakoti apie kylančius sunkumus ir realijas 

bendruomenėje. 

   

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Molėtų dekanato šeimos centras 

Molėtų Šeimos centro savanorių šeimoms vasara buvo ir darbinga, ir linksma. Kadangi vasara vestuvių 

metas - darbavomės su sužadėtiniais - išleidome 4 grupes besiruošiančiųjų tuoktis. Mūsų ,,kolektyvas" 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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dar  tik žengia pirmuosius žingsnius, todėl vasarą nusprendėme atrasti laiko dažnesniam pabuvimui 

kartu. Taip atsirado idėja paminėti kiekvienos savanorių šeimos vestuvių metines. Visiems pritarus, 

paminėtinomis dienomis  rinkomės bažnyčioje  dėkoti Dievui ir melstis už tų sutuoktinių meilę ir  drąsą- 

dalintis tuo su kitais. Po mišių parapijos namuose prie puodelio arbatos dalinomės atsiminimais, žaidimų 

metu iš naujo mokėmės sakyti komplimentus savo antrosioms pusėms.. 

O rugpjūčio 21 dieną visi, kas tik galėjome, dalyvavome Pivašiūnų Žolinės atlaiduose. Ką gi, vasara turi 

savybę - greitai baigtis, bet įgyta patirtis, besimezganti draugystė - išlieka ir tai yra didžiausia 

motyvacija darbuotis ir aukštai kelti ŠEIMOS vėliavą.... 

Birželio 1 d. Vyskupo J. Ivanausko dekretu Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro sielovadininku 

paskirtas kun. Laurynas Visockas, Elektrėnų parapijos vikaras.  Birželio 9 dieną kun. Laurynas, Šeimos 

centro vadovė Judita ir sielovados koordinatorė Giedrė  vyko  į susitikimą Žemaičių Kalvarijoje su 

Telšių šeimos centro direktoriumi kun. kan. J.Aču ir projektų vadove Loreta.  Esame dėkingi už šiltą 

priėmimą ir atvirą pasidalinimą Telšių vyskupijoje vykdomomis šeimų sielovados gairėmis, praktiniais 

patarimais, vizija. 

 

 

Po sunkios ligos į Tėvo namus iškeliavo mums brangi Vida Markevičienė,  Molėtų 

dekanato šeimos centro vadovė, sužadėtinių programos koordinatorė, psichologė, 

dviejų vaikų mama. Amžiną Jai atilsį. 

 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Rugpjūčio 5-7 dienomis jau penktą kartą rinkosi Telšių vyskupijos 

šeimos centrų darbuotojų ir savanorių šeimos į stovyklą ,,Aš 

laimingas....“. Visi laukiame šio susitikimo, nes tai yra  nuostabus 

laikas kartu su šeima, su bendraminčiais. Penktadienį rinkomės į 

Žemaičių Kalvarijos Baziliką šv. Mišių metu dėkoti Dievui už 

praėjusius metus, po to Telšių vyskupijos šeimos centro direktorių 

kan. Jono Ačo ir kun. Andriaus Vaitkevičiaus buvome pakviesti 

agapei. Net devyniasdešimt stovyklautojų pabiro po teritoriją 

Jurčių sodyboje prie Ilgio ežero, kurioje galima suptis, sportuoti ar 

aktyviai leisti laiką, galima plaukioti po ežerą valtimi ar vandens dviračiu, galima kaitintis pirtyje, ar 

gurkšnoti kavą/arbatą medžių paunksmėje.  

Vakare dalyvavome Tomo Vilucko mokymuose ,,Skaityti laiko ženklus”, vėliau susitikome 

susipažinimo vakare, kur atskirų šeimos centrų atstovai skaitė eiles, kvietė dainai, žaidimui ar šokiui... 

Naują dieną pradėjome mankšta ir ryto malda, kartu giedojome su 

vaikų šlovinimo grupele giesmes ir dėkojome Dievui už nuostabų 

laiką. Po pusryčių šeimoje rinkomės į Klaipėdos dekanato šeimos 

centro direktoriaus kun. Andriaus Vaitkevičiaus mokymus 

,,Amoris Laetitia (meilės džiaugsmas) Popiežiaus Pranciškaus 

paraginimas eiti link pilnavertės meilės”, popietėje dalyvavome 

sužadėtinių vedėjų pasidalijimuose ,,Palaimingiau duoti nei imti” 

papildoma medžiaga ir gerąja patirtimi vedant sužadėtinių kursus.  

Jau trečius metus laikomės tradicijos šv. Mišių važiuoti į 

aplinkines parapijų bažnytėles, šiemet meldėmės Barstyčių šv. Simono Judo bažnyčioje ir Alsėdžių Švč. 

Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiose.      

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.telsiuvyskupija.lt/?id=255
http://www.telsiuvyskupija.lt/?id=255
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Išsiskirdami vieni kitiems sakėme: ,,iki susitikimo 2017 metų stovykloje!  

 

Klaipėdos miesto šeimos centras 

Liepos 29 d. kartu su Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Carito atstove 

Žavinta, kuruojančia programą „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis 

aukoms“ pasidalinome savo veiklos specifika ir aptarėme bendradarbiavimo 

galimybes. Plačiau apie programą:http://www.anti-trafficking.lt/ 

Rugpjūčio 5-7 d. TVŠC stovykloje Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius dr. 

kun. A. Vaitkevičius trumpai pristatė apaštališko paraginimo „Amoris laetitia“ 

apmąstymą. Susipažinkite ir jūs : 

http://www.zemaiciukalvarija.lt/index.php?id=96&ncid=1&nid=182 

 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Vilkaviškio dekanato šeimos centro savanoriai nuo pavasario pradėjo puikią iniciatyvą kiekvieno 

mėnesio 13 dieną  rinktis  maldai ir pasidalinimui. Į maldos vakarą yra kviečiami visi, kas neabejingi 

šiandieninėms šeimų problemoms. Būsime dėkingi, jei šią dieną prisijungsite prie jų savo malda ir 

užtarimu. Esame stiprūs tiek, kiek išliekame ištikimi maldoje.  

                                                 

RENGINIAI VISUOMENEI 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Kauno arkivyskupijos jubiliejus ir kūrybiniai užsiėmimai 

Birželio 20-24 d. Kauno arkivyskupija šventė 90 metų jubiliejų. Šeimos centrų savanoriai aktyviai 

dalyvavo birželio 22 d. vykusiame arkivyskupijos Simpoziume „Taisykite Viešpačiui kelią“, o 23 d. 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras organizavo kūrybinius užsiėmimus šv. Jono Krikštytojo 

kiemelyje. Čia susirinkusieji turėjo galimybę susipažinti su juostų pynimo tradicijomis senovės 

Lietuvoje, o kartu su liaudies amatų meistre Vilija Ratautiene išbandyti įvairias pynimo technikas. Apie 

jubiliejų plačiau galite skaityti: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3680&pg=2 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.anti-trafficking.lt/
http://www.zemaiciukalvarija.lt/index.php?id=96&ncid=1&nid=182
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3680&pg=2
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Projektas „Blaivus Kaunas – nuo iniciatyvos iki pagalbos“ 

 

Šį projektą finansuoja Kauno miesto 

Savivaldybės programa „Iniciatyvos 

Kaunui“. Rugsėjo 1 d. kartu su 

partneriu – Kauno Kolpingo kolegija 

– buvo organizuotas koncertas 

Kolpingo kiemelyje. Spalio mėn. 

planuojame pravesti mokymus 

socialiniams darbuotojams 

priklausomybių tema.  

 

 

 

 

 

 

 

KVIEČIAME DALYVAUTI 

GRUPĖSE KAUNE: 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Kaišiadorių vyskupijos šventovėje, Pivašiūnuose, rugpjūčio 21 dienos atlaidai buvo skirti  šeimoms.  

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro savanorės rinkosi ankstėliau, kad sutiktų atvykstančius Piligrimus, 

juos pasveikindami ir dalindami atvirukus su maldomis, kviesdami į šeimos santykius stiprinančias 

programas, dalindami lankstinukus.  Prie Bažnyčios buvo įrengtas Šeimos centro  kampelis su išstatytais 

plakatais, kur norintys galėjo sužinoti apie šeimos centro veiklą ir puoselėjamas vertybes, pasikalbėti su 

savanoriais. 12.00 val. vyko šv. Mišios, kurias aukojo vyskupas J E J. Ivanauskas. Po šv. Mišių šeimos 

buvo pakviestos rinktis prie klebonijos agapei ir šventinei programai. Kun. Laurynas vedė katechezę 

vaikams, o šeimos tuo tarpu bendravo su J E vyskupu J. Ivanausku. Pasisotinus prasidėjo linksmoji dalis 

- liaudies šokiai, žaidimai, rateliai. Atsisveikinome giedodami  giesmes, džiaugdamiesi tikėjimo 

bendryste ir šeimynišku buvimu.  

Daugiau: http://www.pivasiunai.lt/pamaldumas/atlaidai/zoline/ 

 

 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

 

Vasara be KINO LAUKE ne vasara!               

Rugpjūčio 5 dieną po atviru dangumi besivaišindami 

grilio dešrelėmis, smagiai įsitaisę ant parapijos namų 

kiemo pievelės, Vilkaviškio piligrimų apsuptyje 

žiūrėjome, galima sakyti, naktinį kino seansą!  Visi 

išėjome kupini nepakartojamų įspūdžių. 

DĖMESIO, JAU KITĄ SAVAITGALĮ  bus rodomas 

filmas  "STEBUKLAI IŠ DANGAUS. 

Anonsas: Kai Kristė (akt. Jennifer Garner) supranta, 

kad jos dešimtmetė dukra Ana (akt. Kylie Rogers) serga 

nepagydoma liga, ji ima bet kokia kaina ieškoti būdo 

pagydyti dukrą. Tačiau vaistų mergaitės ligai pagydyti 

nėra, šeima nuleidusi rankas grįžta namo. Bet netikėtai 

atsitikus nelaimingam įvykiui, mergaitė išgyja. Niekas 

negali to paaiškinti, šeima nusprendžia, jog tai yra 

stebuklas. Todėl jų istorija tampa įkvėpimu ne tik 

gydytojams, bet ir bendruomenei. Filmas paremtas tikra 

istorija. 

PASIDALINKIME ŠIUO SKELBIMU SU 

DRAUGAIS IR SUSITIKIME KINO VAKARE ! 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.pivasiunai.lt/pamaldumas/atlaidai/zoline/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 105                                                 2016 09 16 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 20 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos miesto šeimos centras 

Liepos 24 d. Šeimos centro savanoriai buvo pakviesti Neolife kompanijos nepriklausomų konsultantų 

pravesti M. Gungor DVD seminarą "Per juokus į geresnę santuoką". Seminaras vyko Kūlupėnuose, 

gražioje kaimo sodyboje. Turėjome puikų 

laiką draugiškame kolektyve, kuris siekia kuo 

daugiau pažinti ir kurti sveikesnį ir gražesnį 

pasaulį. Gražu, kad aktyvūs žmonės nori 

kurti ir tobulinti santykius ir savo šeimoje. 

Poros džiaugėsi per humorą pateikta 

informacija, kuri padeda pažinti savo 

sutuoktinį ir kurti geresnius santykius. Po šio 

savaitgalio galime paraginti ir kitas 

bendruomenes ir kolektyvus organizuotis ir 

pasikviesti šeimos centro savanorius 

pasidalinti savo turima informacija 

sutuoktinių ir šeimos institucijos stiprinimui. 

 

 
 

            

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/

