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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 

Metinė Šeimos centrų konferencija „Meilės džiaugsmas šeimoje“ 

2016 m. rugsėjo 24 d. nuo pat ryto į Alytaus miesto teatrą, esantį pačioje miesto širdyje, Rotušės 

aikštėje, rinkosi šeimos centrų savanoriai ir darbuotojai iš visos Lietuvos.  

Konferencija buvo skirta neseniai pasirodžiusio ir į lietuvių kalbą išversto Šventojo Tėvo posinodinio 

apaštališkojo paraginimo „Amoris Leatitia“ pristatymui ir aptarimui. Šis dokumentas šeimos centrams 

yra labai reikšmingas, todėl norėjome kuo greičiau su juo susipažinti. Neseniai iš spaustuvės gauta 
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„Amoris Leatitia“ buvo dovanojama kiekvienam konferencijoje dalyvavusiam savanoriui ar darbuotojui. 

Nors ir šiek tiek vėluodama, konferencija prasidėjo Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos 

pasveikinimu konferencijos dalyviams. Pagrindinį pranešimą skaitė Jo Eminencija Kardinolas Audrys 

Juozas Bačkis, kuris ne tik apžvelgė šio dokumento atsiradimo priežastis ir turinį, bet ir  skyrius po 

skyriaus atskleidė savo įžvalgas. Šeimos gerovė – esminis pagrindas Bažnyčioje ir pasaulyje. Tikėjimo 

paveldas yra labai svarbus, tačiau mūsų uždavinys yra atrasti būdą, kaip pristatyti šį paveldą šiandienos 

pasauliui. Šeimos gerovė – tai kelionė, augimas visą gyvenimą, o meilė – tai šviesos ir šešėlių derinys. 

Tikra meilė yra ribota ir žemiška, tad ypatingai svarbu priimti savo ir sutuoktinio amžiaus pokyčius, 

gyventi vis turtingesniu artumu, vis iš naujo pasirinkti vienas kitą; nesapnuoti apie tobulybę, bet priimti 

realybę. Vienas iš kelių, kaip auginti meilę – dialogas. Reikia skirti kokybiško laiko, kitą laikyti svarbiu, 

suprasti, kad tai skirtingas asmuo, turintis savarankišką mąstymą, savo nuomonę. Dialogas yra 

įmanomas - tai vidinio turtingumo bruožas. Svarbus darbas – padėti šeimoms po sutuoktuvių. Svarbu 

padėti kunigams šeimų sielovadoje. Pagrindinė užduotis auginant vaikus – išmokyti juos teisingai 

pasirinkti. 

Labai svarbu palydėti, ištirti ir integruoti sunkumus patiriančius žmones, svarbu į juos žiūrėti 

gailestingumo žvilgsniu. Doktrina nepasikeitė, tačiau reikia keisti savo požiūrį, nemesti akmens į kitokį. 

Jaunimas tebeturi laimingos santuokos troškimą. Mūsų uždavinys padėti jiems tai pasiekti. 

Po to dr. Benas Ulevičius peržvelgė ketvirtąjį skyrių „Meilė šeimoje“ – toks buvo ir pranešimo 

pavadinimas. Pirmiausia Benas Ulevičius pasveikino Šeimos centrų darbuotojus dėl to, kad baigę kursus 

jaunimas nebijo tuoktis. Vyrams tuoktis  - baisu. Jų nežavi tikslas „užgrobti santuoką“. Padeda slaptas 

metodas – malda. Bažnyčia kviečia į ypatingos išminties kelią. Mes trokštame gyventi vis labiau, 

apsčiau, iš tikrųjų.  

J. ir A. Bernatoniai ir D. ir R. Vaicenavičiai turėjo skaityti pranešimą pagal septintąjį skyrių „Stiprinti 

vaikų auklėjimą“, tačiau atsitiko taip, kad Bernatonių pora atvykti negalėjo. Tuo būdu iš pranešimų 

iškrito skyriaus įžvalgos, o liko tik praktinė dalis, liudijimas – kaip mums sekasi auklėti savo vaikus. 

Šiuo požiūriu liudijimas buvo ypatingas – D. ir R. Vaicenavičių šeima daugiavaikė, ypatingą dėmesį 

skirianti savo vaikams. Jie pabrėžė, kad ugdant vaikus labai svarbi pačių ugdytojų tapatybė. Svarbiausia 

ugdyme – pasitikėjimas ir laikas praleistas kartu, matuojamas ne minutėmis, o valandomis. Kuo daugiau 

praleidi laiko, tuo daugiau investuoji. Labai svarbu mokytis iš savo vaikų, atsižvelgti į vaiko interesus, 

neįjungti savęs taupymo režimo. Sąnaudos labai didelės. Daugelis planuoja buitį, tačiau ugdymo 

neplanuoja. Reikia išmokti didžiuotis savo vaikais, didžiuotis gėriu, kurį jie kuria ar į kurį linksta. Šis 

pranešimas sukėlė daug diskusijų, tačiau, tikiu, kad ir keitė žvilgsnį į savo vaikus... 

Po to Angelų Sargų Bažnyčioje vyko Šventos Mišios. Mišias celebravo Jo Eminencija Kardinolas ir trys 

vyskupai: Vilkaviškio vyskupas R. Norvila, Šiaulių vyskupas E. Bartulis ir Vilniaus vyskupas 

augziliaras A. Poniškaitis. Homiliją sakė Jo Eminencija Kardinolas.  

Po pietų vėl rinkomės teatro mažojoje salėje ir klausėmės paskutinio pranešimo pagal šeštą skyrių – 

„Kai kurios pastoracinės perspektyvos“. Pradžioje kalbėjo Artūras Svirbutas. Jis pristatė sielovadines 

gaires Vilniaus arkivyskupijai.  

Algis Petronis, kaip psichologas-psichoterapeutas, džiaugėsi, kad krizės „Amoris Leatitia“ įvardintos 

kaip dramatiškas grožis, kuris yra neišvengiama sutuoktinių augimo dalis kiekvienoje santuokoje.  

Darius ir Aistė Ruzgai paliudijo apie tai, kokie iššūkiai laukia mūsų, kai savanoriaujame sužadėtinių 

rengime Santuokos sakramentui. Savanoriavimas jiems padeda augti, tačiau neapsaugo nuo iššūkių, 

krizių, sunkumų. Norėdami padėti kitiems, turime budėti ir būti malonės stovyje, turime suprasti, kad 

esame pažeidžiami, silpni, skirtingi ir gebėti vienas kitą priimti. 

Pabaigoje konferencijos dalyviai Ganytojus apibėrė klausimais. Ir nors Jo Eminencija nuolat akcentavo, 

kad ne taisyklės svarbu, o mūsų požiūris į kiekvieną žmogų, klausimai daugiausia buvo apie taisykles. 

Tai parodo, kad turime kur keistis. Svarbu ne pasiekti aukštai iškeltą kartelę, kiek mylėti kiekvieną 

aplinkinį, esantį mūsų kelyje į Dievą... 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Jaunimo rengimas šeimai 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

„Pažink save“ 

Rugsėjo 19 d. vyko Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai 

programos „Pažink save“ sezono atidarymas. Po atostogų 

susirinkę savanoriai pasidalijo vasaros įspūdžiais ir savo 

savanorystės patirtimi su jaunuoliais, kurie norėtų prisijungti prie 

šios programos. Koordinatorės Jūra ir Jonė pristatė šių metų 

sezono planus ir idėjas, aptarė iššūkius ir programos viziją. Visi 

vaišinosi pica ir diskutavo iki vėlumos. 

Rugsėjo 24 d. savanoriai vėl susibūrė, kad nufilmuotų video klipą, 

kviečiantį į „Pažink save“ savaitgalį Kulautuvoje, o rugsėjo 30 d. 

dalyvavo motyvacijos konferencijoje „NO LIMITS“, kurioje kalbėjo garsusis Nick Vujicic, kiekvieno 

dalyvio širdį pripildęs meilės ir įkvėpęs labiau pasitikėti savimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalio 1 d. Raudondvaryje vyko Kauno II dekanato jaunimo susitikimų diena. Vieną iš temų vedė 

"Pažink save" savanoriai. Jaunimas diskutavo apie vyrų ir moterų skirtumus bei bandė suprasti kuo 

meilė skiriasi nuo įsimylėjimo. 

Spalio 7-9 d. Kauno „Pažink save“ savanorių komanda vedė savaitgalį Vilkaviškio vyskupijoje. 

Nepaisant prasto oro, geros nuotaikos ir entuziazmo tikrai netrūko.  
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Keli dalyvių atsiliepimai: 

 Man labai patiko šviesių, bundančių, protingų, pilnų 

moralės žmonių gyvenimo supratimas, tikrosios vertybės. 

Būtent tokia karta atneša daug džiaugsmo ir šviesos į 

pilkąjį pasaulį. (Mergina, 16 m.) 

 Seminare man patiko galima sakyti viskas. Iš pradžių aš 

nenorėjau važiuoti į šį projektą, bet jame pabuvęs 

supratau, kad tai yra vertinga. Vertinga ir mano sielai, 

ir mano žinioms. (Vaikinas 15 m.) 

 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras  

Po šaunių ir poilsingų vasaros atostogų, pažinksaviukai su nauja jėga kibo pasiruošdami naujam sezono 

atidarymui, kuris startavo rugsėjo 20 d. 18:00val. Vilniaus Arkivyskupijos Šeimos centre. 

Po itin sėkmingo praėjusių metų „Pažink Save“ sezono, į 

atidarymo šventę susirinko didelė senbuvių savanorių grupė, o 

taip pat daugybė naujų žmonių. Džiugu, kad atidarymo reklamai 

buvo pasitelkta daugybė skirtingų būdų ir priemonių: 

nufilmuotas ir sumontuotas video klipas, reklaminiai plakatai, 

jaunimas kviestas per socialinius tinklus, „Marijos radiją“ bei 

interneto dienraštį www.bernardinai.lt, tačiau pats 

efektyviausias bei labiausiai pasiteisinęs metodas - kviesti 

draugus bei pažįstamus patiems, liudijant savo patirtį šioje 

programoje. 

Susirinkusiems buvo pristatyta „Pažink Save“ programa, jos kilmė, prasmė, temos. Savanoriai prisistatė, 

paliudijo savo savanorystės šioje programoje patirtį. Vėliau sekė trumpas praėjusio sezono prisiminimas 

bei pasiūlymai naujai atėjusiems- t.y. sudalyvauti programoje, o vėliau, galbūt, jungtis į savanorių būrį ir 

kalbėti jaunimui patiems. Vakarą užbaigė šaunūs bendrystės žaidimai bei pasikalbėjimai prie arbatos.  

Pradedant rugsėjo 20 d. kiekvieną antradienį vyksta naujų savanorių apmokymas, o ketvirtadieniais -  

komanda renkasi pasiruošti mokymams bei būti bendrystėje vieni su kitais! 

  

Daugiau info: https://www.facebook.com/events/252663328468662/ 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.bernardinai.lt/
https://www.facebook.com/events/252663328468662/
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Sužadėtinių rengimas 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Kauno mieste sužadėtinių grupės organizuojamos parapijose/rektoratuose ir Šeimos centre. Grupes veda 

tam parengtos sutuoktinių poros, kunigai ir Natūralaus planavimo specialistai. Sužadėtiniams, kurie 

negali dalyvauti pagrindinėje sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programoje, siūlomas 12 

paskaitų ciklas, kurį organizuoja Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės tarnyba. Sužadėtiniai, 

kurie neturi Krikšto ir Sutvirtinimo sakramento, gali kartu pasirengti ir Santuokos sakramentui 

Katechumenato programoje, kuri vyksta nuo rugsėjo iki birželio mėnesio. 

Rugsėjo mėnesį Šiluvoje 35-iems dalyviams (iš jų – 17 sutuoktinių porų) įteikti sužadėtinių rengėjų 

pažymėjimai. 2 poros jau veda grupes sužadėtiniams savo parapijose. Džiaugiamės, kad viena pora 

darbuojasi Anglijoje, Londono šv. Kazimiero parapijoje. Kadangi rudenį sužadėtinių srautai sumažėja, 

naujieji savanoriai ruošiasi „startui“ po Naujųjų metų.  

 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI 

Savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams –  

tai vieno kitam padovanotas laikas! 

Savaitgalis Guronyse pilnai užpildytas, tad 
organizuojamas papildomas savaitgalis, kuris vyks  tuo 
pačiu metu - 2016 m. spalio 28-30 d., Marijampolėje 

 

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/ 

 

Pagilinantis Sutuoktinių susitikimų savaitgalis KUPIŠKYJE 
 

Spalio 8 – 9 d. Kupiškio parapijos namuose įvyko Sutuoktinių susitikimų pagilintas savaitgalis. 

Dalyvavo poros iš Kupiškio, Panevėžio, Rokiškio, Vilniaus, Lentvario, Kauno. Tai buvo proga 

pajausti, pagilinti dialogo supratimą bei svarbą porų ir bendruomenės  santykiuose, pasidalinti šio 

nuostabaus įrankio teikiamais vaisiais. 

Susitikimą dvasiškai  lydėjo ir ypatingai sustiprino Pasvalio klebono Alberto Kasperavičiaus įžvalgos, 

Kupiškio dekano Mindaugo Kučinsko pagalba ir optimizmas. 

Visi dalyviai liko nustebinti priėmusių kupiškėnų svetingumu, pasiaukojama panevėžiečių poros Editos 

ir Vytauto bei jiems pagelbėjusios Ramutės tarnyste, labai skaniai maitinusiems visus dalyvius. 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
mailto:lsc@lcn.lt
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/
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Mintys po savaitgalio:  

...labai brangus laikas pabūti dviese. 

Atsakiau į klausimą „Kas man yra  

dialogas?“ 

...atsirado aiškumas, kad kiekvienas 

žmogus esantis čia yra man brangus, kad 

turiu būti dėkingas žmonėms, kurie ateina 

ir būna su manimi. Džiaugsmas, 

dėkingumas Dievui. Nuostaba - Dievo 

planu mūsų gyvenimui. 

…norėtųsi, kad kuo daugiau porų atrastų 

šį judėjimą. 

…davė daug pastebėjimų iš kito kampo... 

malonūs įspūdžiai... supratau, kad turiu 

ieškoti, eiti tolyn, nesustoti. 

…man buvo sukrėtimas... labai 

džiaugiuosi, kad čia buvau... pamačiau, 

kiek aš turiu keisti, dirbti, kad ateičiau iki 

dialogo. Nearti laukai, darbo daug... 

…pasitvirtinau, kad einam tuo keliu. 

Dėkoju Dievui. 

… važiavau dėl bendruomenės. Norisi 

susitikti su šiais žmonėmis. 

… tai vieta, kur žmonės yra ypatingi... 

…atnaujinau dialogą, sukilo stiprūs 

jausmai poroms, kurios liudija. Uždegta 

širdis... 

… man sugražino ramybės, bendrystės 

poreikį. Kaip nepamiršti manyje esančios 

dovanos - dialogo? 

 

 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Padėkos už Santuoką šventė 

Rugsėjo 25 d. Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje vyko Padėkos už Santuoką šventė. 

Ją organizavo broliai pranciškonai ir šeimos centro savanoriai. Į šventę buvo pakviesti sutuoktiniai, 

lankę sužadėtinių kursus ir šioje bažnyčioje priėmę Santuokos sakramentą. Renginys prasidėjo šv. 

Mišiomis. Neeilinę nuotaiką sukūrė procesija, kurios metu kunigą iki altoriaus palydėjo šeimos. „Esame 

laisvi per Santuokos sakramentą dovanoti savo laisvę kitam ir su visu atvirumu priimti kito dovanojamą 

laisvę“, - kvietė br. kun. Severinas Holocher OFM. Po šv. Mišių susirinkusieji klausėsi vyrų ansamblio 

„Gitarija“, savo jėgas bandė „Protų mūšyje“, šeimas palaimino Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas 

kun. Paulius Saulius Bytautas OFM. Organizatoriai tikisi, kad tokia šventė taps gražia nauja 

bendruomenės tradicija. 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Keletas pastebėjimų: 

 Pasiteisino vaikų kampelis – ačiū savanoriams ir Astai, papildžiusiai kampelį Lego kaladėlėmis 

ir piešimo priemonėmis.  

 Procesija šv. Mišių metu  sukuria šventinę nuotaiką,  atnašų nešimas tampa neeiline patirtimi 

dalyvaujantiems. 

 Tėvo Severino pamokslas – dovana visiems. 

 Šv. Mišiose dalyvavo daugiau šeimų nei eilinį sekmadienį, ir šis šventimas tapo centrine šventės 

dalimi.  

 Media šventėje – didelis pliusas. Sukuria nuotaiką, foną, suteikia aiškumą klausimams, veiksmui. 

 Jaunoms šeimoms (ir ne tik) reikia veiklos bažnyčioje  – yra bendrystės poreikis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų dienos grupė 

Vaikų dienos grupėje vaikai tęsia užsiėmimus su tautodailininkų sąjungos nariu Vitu Gulbinu. 

Programos „Iniciatyvos Kaunui“ dėka grupės dalyviai mokosi amatų, ugdo socialinius įgūdžius, 

dalyvauja edukacinėse programose, įvairiose ekskursijose ir išvykose. Rugsėjo mėnesį  vaikai apsilankė 

Pažaislio bažnyčioje ir kamaldulių vienuolyne, Lekėčių girininkijos muziejuje, dalyvavo edukacinėje 

programoje „Medutis“ Perkūno name ir AC Patria 25-mečio jubiliejuje. Grupės vadovės, socialinės 

darbuotojos Žanetos Šimkienės dėka bendraujama ir su vaikų tėvais: jiems padedame spręsti iškylančias 

problemas, siekiama stiprinti vaikų – tėvų ryšį. Nuo spalio mėnesio vaikų grupėje savanorystės praktiką  
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atlieka VDU studentės:  Wooron An iš egzotiškos Rytų Azijos šalies - Pietų Korėjos respublikos, 

Ayebameru Oluwaseun Nireti iš Nigerijos ir Aleksandra Kupla iš Serbijos. Taigi naujų įspūdžių patirs 

ne tik vaikai, bet ir visas Šeimos centro kolektyvas. 

 

Spalio 3 d. Šeimos centre pradėjo rinktis nauja Išsiskyrusiųjų sielovados grupė. Susitikimai, kuriuos 

veda psichologė, kunigas ir savanorių komanda vyks kas antrą pirmadienį nuo 18 val. Apie šią grupę 

galite paklausyti Marijos radijo laidoje, kurią veda grupės dvasios tėvas kun. Aldonas Gudaitis SJ. Savo 

liudijimais dalijasi savanoriai Greta, Šviesa, Ilona ir Sigitas. 

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/65427-2016-09-29-08-00-pasleptas-lobis.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Kretingos dekanato šeimos centras 

Rugsėjo 30 d. Kretingos parapijos šeimos centras pradėjo „Kursą tėvams, auginantiems paauglius“, 

kuris vyksta šv. Antano rūmų salėje, Pranciškonų gimnazijos patalpose. Šis kursas organizuojamas antrą 

kartą. Šias metais susirinko 52 tėvų grupė. Visi motyvuotai ir aktyviai dirba dalyvių knygelėse, kelia 

klausimus ir diskutuoja. Jau nuo pat kurso pradžios dalyviai pripažįsta, jog tai tikrai naudingas kursas, 

duodantis atsakymų ir užvedantis ant teisingo kelio bendraujant su paaugliais. 

Rugsėjo 11 d. Kretingoje, parapijos namuose,  prasidėjo nauja jau šešta  terapinė grupė „Per dykumą“ 

asmenims, patyrusiems skyrybas. Joje dalyvauja 12 asmenų. Tai 10 susitikimų ciklas, kurio metu 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/65427-2016-09-29-08-00-pasleptas-lobis.html
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dalyviai meno terapijos, pokalbių pagal specialią programą dėka dirba su savo sunkiomis situacijomis, 

mokosi susitvarkyti su jausmais ir emocijomis. Grupę veda meno terapeutė, socialinė darbuotoja Daiva 

Lubienė, dvasinis palydėtojas brolis pranciškonas Jurdanas Statkus. 

Kai grupė baigia 10 susitikimų ciklą, norintys gali tęsti susitikimus savipagalbos grupėje, kurioje 

dalyvauja visi, praėję terapinę grupę. Savipagalbos grupė renkasi kiekvieno mėnesio trečią sekmadienį, 

parapijos namuose. Rugsėjo 18 d. įvyko savipagalbos grupės susitikimas. Šioje grupėje dalyvauja 20-25 

asmenys. Kretingos parapijoje išsiskyrusiųjų pastoracija intensyviai vyksta jau šešis metus. 

 

Klaipėdos miesto šeimos centras 

Spalio 2 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje dešimtos valandos šv. Mišiose 

meldėmės už šeimas, kurios aktyviai įsijungė į liturgijos šventimą skaitydamos skaitinius, 

bendruomeninę maldą, nešdamos aukas prie Dievo stalo. Po šv. Mišių rinkomės Šeimos Centre, kur 

klausėmės gražių akimirkų iš šv. Teresėlės gyvenimo bei kartu su skautais žaidėme žaidimus bei 

mokėmės mazgų pynimo. 

   

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Rugsėjo mėn. vyko V-asis šių metų Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlės ciklas. Paskaitų klausėsi 45 

dalyviai. Mokyklėlės dalyvių atsiliepimai ir pasiūlymai:  

 Paskaita apie gimdymą patiko, nes kalbėjo realius dalykus ir kaip būna, o ne iš vadovėlio sausą 

informaciją. Siūlyčiau paskaitą išskaidyti į dvi atskiras. 

 Patiko, nes informatyvu. Siūlyčiau visoms pirmo vaiko besilaukiančioms poroms. 

 Viskas labai aišku ir išsamu. 

 

Kupiškio dekanato Šeimos centras  

kviečia į antrą Santuokos kurso grupę. Kurso pradžia  - spalio 11 d., antradienį, parapijos namuose. 

Daugiau informacijos:  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=570683366456397&set=a.232096026981801.1073741828.1

00005442155748&type=3&theater 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Savanorių padėkos savaitgalis 

Paskutinį rugsėjo savaitgalį Šeimos centro Sužadėtinių programos savanorių grupė išsirengė į padėkos 

savaitgalį. Vasaros sezonas buvo intensyvus, daug sužadėtinių 

grupių palydėjome į Santuokos sakramentą, tai ir rezultatų 

aptarimas vyko neįprastai, nuostabioje Dzūkijoje. 

Šeštadienį pilnas autobusas savanorių atvyko dalyvauti Šeimų 

centrų konferencijoje Alytuje, kur buvo supažindinti su 

naujausia Popiežiaus Pranciškaus Encikliką Amoris Leatitia. Iš 

atsiliepimų: „Tai buvo bene geriausia ir aktualiausia 

konferencija iš visų, ką teko girdėti šiais metais. Viską klausiau labai susidomėjus, nes kiekvienas 

pranešimas buvo labai informatyvus“ (Savanorė, 53 m.). „Super liudijimai, tiesiog norisi dar kartą 

išgirsti, kad geriau įsidėmėčiau“ (Savanoris 46 m.) 

Po konferencijos vykome į Druskininkus, susipažinti su vienu 

gražiausių kurortų Lietuvoje, vyko tradicinio lietuviško 

šakočio edukacinė programa. Bendravome, dalijomės 

konferencijos įspūdžiais bei besibaigiančio sužadėtinių sezono 

įspūdžiais, džiaugsmais ir problemomis. 

Sekmadienį Druskininkų bažnyčioje buvo aukojamos šv. 

Mišios už visus Šeimos centro savanorius, jų šeimas. Po jų  - 

siurprizas – pasikėlimas keltuvu virš Druskininkų miesto. Ši 

atrakcija labiausiai sudomino vaikus, bet ir savanoriams buvo 

puikus išbandymas.  

Po šio siurprizo vykome pietauti į Liškiavoje atkurtą buvusį domininkonų vienuolyną, šiuo metu 

tarnaujantį rekreaciniais tikslais. Gidas papasakojo apie pačio 

miestelio istoriją, domininkonų vienuolių atėjimą į šį kraštą, 

parodė nuostabią bažnyčią ir jos požemius. Nuo Liškiavos 

piliakalnio grožėjomės Nemuno apylinkėmis ir džiaugėmės 

Lietuvos gamtos grožiu.  

Paskutinis mūsų kelionės taškas – Panaros kaime įsikūrusi 

„Pilnų namų bendruomenė“, kurioje maldos ir darbo terapija 

gydomi priklausomybių turintys asmenys. Tai vilties, tikėjimo 

ir meilės oazė viduryje Dzūkijos pušynų. 

Nuostabus buvo poilsio, bendrystės ir pažinimo savaitgalis 

Dzūkijoje. 

 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Mamų Klubas 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro Mamų klubas rugsėjo 30 d. pradėjo naują sezoną. Pirmasis 

susitikimas buvo skirtas tėvų ir vaikų santykiams - “Kai vaikas konkuruoja su tėvais“. Psichologė ir 

mama Jana Štutaitė - Šniūrevičienė išsamiai išgvildeno šią temą, ją pradėdama sakiniu:  „psichologija 

gali atsakyti į klausimą „kodėl“, o ką su tuo daryti geriausiai atsako liturginis maldynas“.  Susitikime 

dalyvavo devynios mamos. 

Šis klubas tai maža šeimų sielovados po santuokos dalelė. Klube kalbamės apie tai, kas aktualu 

mamoms – apie buitį ir būtį. Yra keturios pagrindinės temos: apie vaikučius, apie tėvų ir vaikų 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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santykius, apie vyro ir žmonos santykius bei apie santykį su Dievu. Kai klube kalba kunigas – visada 

mamos gali priimti Susitaikymo sakramentą – tuo jos labai džiaugiasi. 

Kai kurios šio klubo lankytojos ėmėsi iniciatyvos Vilniaus arkivyskupijos parapijose vesti susitikimus 

„Ko reikia kiekvienai mamai“. Taigi, šis klubas ne tik remia mamas permainingu gyvenimo laikotarpiu 

bet ir paskatina jas pačias darbuotis kitų mamų labui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Alytaus dekanato šeimos centras 

Rugsėjo 24 dieną Alytuje šurmuliavo savanoriai iš visos Lietuvos 

šeimos centrų metinėje konferencijoje.   Dalyvavo 212 žmonės, iš 

kurių 52 buvo vaikai.  Pranešėjai rėmėsi popiežiaus apaštališkuoju 

paraginimu "Amoris Laetitia". Šį dokumentą norintys galėjo gauti 

dovanų.  Ši konferencija – tai įkvėpimas atrasti džiaugsmą savo 

šeimoje ir dalintis juo su kitomis šeimomis.     

 

Alytaus dekanato šeimos centro savanoriai grįžo iš atostogų 

pailsėję ir pasiruošę kibti į naujus  darbus. Mūsų vadovų gretose 

pūstelėjo nauji vėjai. Ilgametę Alytaus dekanato Šeimos centro 

vadovę Ritą Kaupinienę pakeitė Dalia Labukienė. Ta proga 

rugsėjo 18 d. 18 val. buvo aukojama Šv. Mišių auka už savanorius 

ir jų šeimas, bei už pasikeitimus, meldėsi parapijos klebonas, 

dekanas kan. Arūnas Užupis. Taip pat turėjome svečių iš 

Marijampolės: Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro kuratorius, 

kun. teol. dr. Žydrūnas Kulpys, direktorė Diana Pukelienė, 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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programų koordinatorė Laima Kuzmienė ir dar daug norinčių atsisveikinti su Rituke.  

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 
                                              

RENGINIAI VISUOMENEI 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 
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Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Vilkaviškio šeimos centras rugsėjo 17 dieną visus norinčius pakvietė į kino vakarą. Buvo 

demonstruojamas filmas ,,Stebuklai iš dangaus“.  Tai istorija, kaip  Kai Kristė supranta, kad jos 

dešimtmetė dukra Ana  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. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/

