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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

Kviečiame paremti Europos Sąjungos piliečių iniciatyvą „Šeima yra mama, tėtis ir 

vaikai“ 

Nelikime abejingais ir savo parašu pasisakykime už krikščioniškomis vertybėmis grįstą 

šeimos ir santuokos apibrėžimą!!! Kiekvieno balsas labai svarbus!!! 

Šiuo metu Lietuvoje renkami parašai, kad Europos Sąjungos (ES) teisėje būtų aiškiai 

apibrėžta kas yra šeima.  Šia pilietine iniciatyva siekiama ES teisėje nustatyti, jog 

santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima – pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste. 

Kuo galime prisidėti: 

 Pasirašydami internetu http://www.mumdadandkids.eu/lt arba popierinėje formoje 

beveik visose bažnyčiose ir šeimos centruose. 

 Papasakodami kitiems apie akciją, pasidalinti socialiniuose tinkluose. 

 Rinkdami parašus,  kiekvienas gali atsispausdinti formą ir rinkti parašus. 

 

Svarbu iki gruodžio 9 d. pristatyti lapus į Vilniaus arkivyskupijos šeimos centrą, Aušros 

Vartų g. 12, Vilnius. 

Visa informacija apie akciją: 

http://www.mumdadandkids.eu/lt 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.mumdadandkids.eu/lt
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Negimusio kūdikio diena 

1955 m. lapkričio 23 d. tuometinio sveikatos ministro įsakymu Lietuvoje buvo įteisintas leidimas atlikti 

kūdikių, dar neturinčių 12 savaičių, abortą. Iki šiol tūkstančiai šeimų yra paliestos negimusio kūdikio 

netekties skausmo. Kai kas teigia, kad per tuos 61-erius metus Lietuvoje buvo nužudyta daugiau 

negimusių kūdikių, nei dabar turime gyventojų... Pagal oficialius duomenis pas mus kasmet atliekama 

apie 12 tūkst. abortų, tačiau daugybė nėštumų nutraukiama privačiose klinikose bei kabinetuose ir jie 

nėra fiksuojami. 

Popiežius Jonas Paulius II savo enciklikoje Evangelium Vitae („Gyvybės evangelija“) rašo: 

„Norėčiau dabar tarti keletą žodžių specialiai moterims, kurios patyrė abortą. Bažnyčia gerai žino 

daugybę veiksnių, galėjusių lemti jūsų sprendimą; ji neabejoja, kad daugeliu atveju šis sprendimas buvo 

skausmingas ar net sukrečiantis. Galbūt žaizda jūsų širdyje dar nėra užgijusi. Tai, kas atsitiko, tikrai 

buvo ir tebėra labai bloga. Bet nenustokite drąsos ir nepraraskite vilties. Geriau pasistenkite suprasti, 

kas atsitiko, ir garbingai tai išgyventi. Jei dar nenusižeminote ir su pasitikėjimu neatsivėrėte atgailai, 

padarykite tai. Maloningasis Tėvas pasirengęs suteikti jums savo atleidimą ir ramybę Sutaikinimo 

sakramentu. Pagaliau suprasite, kad niekas nėra galutinai prarasta, ir pajėgsite paprašyti atleidimo 

savo kūdikį, dabar gyvenantį Viešpatyje. Draugiškai ir su išmanymu padedant bei patariant kitiems 

žmonėms, remdamosios savo pačių skausmingu patyrimu, jūs galite tapti iškalbingiausiomis kiekvieno 

žmogaus teisės į gyvybę gynėjomis. Per savo įsipareigojimą gyvybei tapsite naujo požiūrio į žmogaus 

gyvybę skatintojomis – ar priimtumėte kitų vaikų gimimą, ar sveikintumėte ir apglėbtumėte rūpesčiu 

tuos, kuriems labiausiai trūksta artimo žmogaus.“ 

Lapkričio mėnesį Šeimos centrai kviečia į įvairius renginius, skirtus Negimusio kūdikio dienai paminėti. 

Malda šių dienų pasaulyje yra stipriausia gyvybės apsauga, todėl tam skirtose Sutaikinimo pamaldose 

turime galimybę vienytis maldos bendrystėje. Motinos ir šeimos gali atnešti savo skausmą, neviltį, 

pasidalyti savo kančia. Pokalbis su visada laukiančiu, pasirengusiu padėti kunigu, užtarimo malda, 

išpažintis gali padėti išgyventi netekties liūdesį, palengvinti sunkią praradimo naštą ir galbūt išsklaidyti 

abejones bei ryžtis priimti naują gyvybę. 

Įvairios parapijų maldos grupės (šeimų, jaunimo, rožinio ir kt.) visą lapkričio mėnesį yra kviečiamos 

melstis už negimusius kūdikius, moteris ir šeimas, patyrusias kūdikio netektį dėl aborto. Raginame 

ir kitais mėnesiais maldos intencijose prisiminti šią skaudžią problemą. Jei norite pasikonsultuoti dėl 

nėštumo, persileidimo, aborto ar jo padarinių, galite kreiptis į vyskupijų Šeimos centrus. Kontaktus 

rasite interneto svetainėje www.lietuvosseimoscentras.lt, arba telefonu (8-37) 208263. 

 

Jaunimo rengimas šeimai 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras  

Spalio 25 d. įvyko antrasis “Pažink Save” susitikimas su Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos 

septintokais. Pirmas susitikimas vyko šeimos centre, o dabar savanoriai vyko pas 7-okus į svečius. 

Savanoriai pasijuto moksleivių labai laukiami ir nuoširdžiai priimti. Užsimezgė geranoriškas ryšys, 

mokiniai noriai dalyvavo teminiame užsiėmime „Draugų, šeimos ir gyvybės orumo vieta paauglio 

vertybinėje sistemoje“. Aptarę penkias meilės kalbas moksleiviai įsivardino priimtiniausius bendravimo 

su šeimos nariais ir draugais būdus. Apžiūrėję besivystančio kūdikio muliažus, paaugliai pildė lenteles 

apie gyvybės orumą ir turėjo galimybę susimąstyti apie žmogaus gyvybės nepakartojamą stebuklą. 

Septintokų ir klasės auklėtojos įspūdžiai kuo geriausi! 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Šeimos centre toliau vyksta naujų savanorių apmokymai, vien susitikime apie gyvybę ir vaisingumą 

dalyvavo beveik 40 savanorių, džiaugiamės, kad jaunimas labai domisi šia programa bei savanoriavimo 

galimybe! 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

 
Plačiau apie savaitgalį „Sutuoktinių susitikimai“: 
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/ 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/
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Dvigubas „Sutuoktinių susitikimų“ savaitgalis  
 

Pirmą kartą Lietuvos  „Sutuoktinių susitikimų“ judėjimo 

istorijoje dėl dalyvių gausos iškilo poreikis organizuoti du 

savaitgalius vienu metu.  2016 m. spalio 28-30 dienomis dvi 

skirtingos komandos šiuos savaitgalius vedė Guronyse ir 

Marijampolėje.  

Į Guronyse vykusį rekolekcijų savaitgalį poros rinkosi ne tik 

iš visos Lietuvos, bet ir iš užsienio: būnant toli nuo gimto 

krašto dar aiškiau suvokiama sutuoktinių tarpusavio ryšio 

svarba. Įvairus buvo ir dalyvių santuokinis „stažas“: kai 

kurių dar skaičiuojantis pirmus metus, kitų – matuojamas 

dešimtmečiais. Visus dalyvius vienijo nuoširdumas ir noras 

dar geriau pažinti, dar labiau pamilti savo sutuoktinį. 

Džiugi šio „Sutuoktinių susitikimų“ savaitgalio naujiena 

buvo brolio pranciškono kun. Andriaus Nenėno OFM 

dalyvavimas rekolekcijose. Brolis Andrius, kartu su trimis 

poromis ir trumpai, bet nuoširdžiai savaitgalyje dalyvavusiu kun. t. Aldonu Gudaičiu SJ, puikiai 

„debiutavo“ kaip „Sutuoktinių susitikimų“  rekolekcijų vedėjas. Nuoširdūs kunigo liudijimai žavėjo 

kartais šmaikštumu, kartais jautrumu, nepalikdami abejingų rekolekcijų dalyvių.  

Baigiantis savaitgaliui poros dėkojo „Sutuoktinių susitikimų“ vedėjams už dalinimąsi ir tvirtino, kad 

namo grįžta su nauju pasiryžimu klausytis ir išgirsti savo artimą žmogų. Tai tik paliudija, kad paaukotas 

vedėjų ir dalyvių laikas ir įveikti kilometrai atsipirko su kaupu. 

Tuo pačiu metu Marijampolėje dalyvavo 9 

poros iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. 

Rekolekcijas vedė Ramunė ir Linas 

Markevičiai iš Vilniaus, Aistė ir Darius Ruzgai 

bei Nida ir Vytautas Kriukai iš Kauno. Visi 

dalyviai akcentavo ypatingai taikliai ir jautriai 

pateiktus kunigo Andriejaus Sabaliausko 

pavyzdžius, sustiprinusius ne vieno dalyvio 

pasitikėjimą bažnyčios ir dvasininkų 

nuoširdžiu rūpesčiu šeimomis. 

Keletas ištraukų iš dalyvių atsiliepimų: 

Šis savaitgalis - tai nuostabi dovana mūsų 

porai.. Įliejusi į mūsų bendrystę daug 

šviežumo. Išgyvenau tikrą Dievo veikimą mūsų 

santykiuose. Jaučiuosi vėl prisipildžiusi meilės 

ir gyvenimo džiaugsmo. 

Didelis džiaugsmas matant ir jaučiant, kad 

amžinoje kovoje esi ne vienas.. Kad viltis tikrai 

neapgauna.. Gera matyti šeimas, kurios 

kovoja, nepasiduoda ir guodžia kitus. 

Paskutiniu metu labai trūko kasdienybėje laiko 

vienas  kitam, pabūti dviese be vaikų. Tai čia to pabuvimo buvo apsčiai. Prasmingo buvimo, kuris 

suartina, atnaujina santykius. Ypač tas atsiskyrimas ir pažvelgimas į save, o tada pamatymas kito ir 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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pasidalijimas. Atradau, kad galima spręsti konfliktus konstruktyviai, išsiaiškinti skaudamas vietas... 

AČIŪ.  

Patyriau didesnę bendrystę su žmona, sužinojau jos viltis, norus, svajones... Tiksliau, tai žinojau ir 

anksčiau, tik nekreipiau į tai didesnio dėmesio. 

Be galo įdomūs buvo kunigo Andriejaus pamokymai, paįvairinti vaizdingais pavyzdžiais. Tai labai 

vertinga. Norėjosi klausyti ir klausyti...  

 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Seminaras „Šeima Dievo plane“ 

Spalio 21 d. Šeimos centre prasidėjo seminarų ciklas šeimoms. Pirmąjį seminarą „Šeima Dievo plane“ 

arkivyskupijos salėje vedė mons. dr. Artūras Jagelavičius ir doc. dr. Nijolė Liobikienė. A. Jagelavičius 

pristatė Katalikų Bažnyčios dokumentus, kurie kalba apie santuoką ir šeimą pradedant popiežiumi 

Leonu XIII-uoju ir šv. Augustinu. Po to atskirose – vyrų ir moterų grupelėse – susirinkusieji diskutavo ir 

dalijosi mintimis apie tai, kas buvo svarbu pranešime, o N. Liobikienė apibendrino grupelių darbą. 

Plačiau skaitykite:  

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3957&pg=1  

 

Vaikų dienos grupės išvyka į Vilnių. 

Lapkričio 2 d. Vaikų dienos grupės vaikai dalyvavo ekskursijoje į Vilnių. Vaikai aplankė Aušros Vartų 

koplyčią, Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centrą, arkikatedrą baziliką, apžiūrėjo sostinės senamiestį ir 

Valdovų rūmus. 

Kartu su vaikais vyko grupės vadovė socialinė darbuotoja Žaneta Šimkienė ir dvi VDU studentės 

užsienietės, atliekančios Šeimos centre praktiką pagal „Erasmus“ mainų programą: Aleksandra Klipa iš 

Serbijos ir Woorim An iš Korėjos Respublikos. Kelionę finansavo LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija. Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3986&pg=1  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3957&pg=1
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3986&pg=1
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Vaikų dienos grupė yra Šeimos centro Šeimos 

išsaugojimo programos dalis. Šiais metais ją parėmė 

Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos 

Kaunui“. 

Studentės Aleksandros iš Serbijos pasidalijimas: 

Būti savanore Šeimos centro vaikų grupėje man yra 

nepaprasta patirtis. Aš sutikau 12 nuostabių vaikų, 

turėjau galimybę praleisti su jais laiką, mokytis iš jų 

ir patirti čia šiltą priėmimą. Esu laiminga 

dalyvaudama jų kasdienos užsiėmimuose: žaidimuose, namų darbų ruošoje, pokalbiuose grupėje. 

Grupės koordinatorė Žaneta Šimkienė supažindino su Šeimos centru, padėjo integruotis, tai leido man 

jaustis patogiai ir priimtai. Aš džiaugiuosi kiekvienu momentu, praleistu su vaikais, ir tikiuosi, kad 

mano įnašas taip pat bus naudingas. 

 

     Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

 

Nuo spalio 14 d., Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras tęsia kaišiadoriečių 

pamėgtus šeimų susitikimus „Vakarai su šeima“. Kiekvieną penktadienį 

šeimos: tėčiai, mamos su vaikučiais renkasi Kaišiadorių vyskupijos Sielovados 

centre  šeimų bendrystei ir ugdymui pagal programą „Vakarai su šeima”.  

Susitikimuose dalyvauja 35 žmones. 
 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Palangos dekanato šeimos centras 

Lapkričio 5 d. rytą vyko dvasiniai pusryčiai 
Telšių vyskupijos Palangos dekanato šeimos 

centre. Svečiuose dalyvavo Šv. Motinos Teresės 

ordino pasaulietė Emilija Aleknavičienė. Ji dalinosi 

mintimis apie Šventosios gyvenimą, mistinius 

regėjimus bei veikliąją jos Meilę. Pasakojo apie 

šventosios Motinos Teresės įkurtas bendruomenes, 

jų regulą bei nuoseklią neturto programą. Emilija 

pasakojo apie Šventosios drąsą, vykdant savo 

misijas. Joje atsispindėjo universali Dievo meilė, 

kurią spinduliavo ne tik savo vienuolėms, bet 

vargingiesiems ypatingai. 

Dvasinių pusryčių viešnia labai nuoširdžiai pasakojo apie savo veiklą su Meilės misionierėmis 

Kretingoje. Meldėmės į Jėzaus  Motiną, kurios Šventoji dažnai prašydavo užtarimo pas Jėzų. 

Klaipėdos miesto šeimos centras 

Šeimų piligrimystė.  Rugsėjo 3 d. Žemaičių Kalvarijoje gausus šeimų būrys susirinko maldai bei 

bendrystei. 12 val. vyko Šventų Mišių šventimas Bazilikoje, o po jų - maldos apmąstymo kelias 

Kalvarijos Kalnais. Šeimų bendrystę apvainikavo agapė ir žaidimai su vaikais  

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Rugsėjo 4 d. ir spalio 2 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje šeimos rinkosi bendrai 

maldai už šeimas, dalyvavo Šv. Mišių aukos liturgijoje: skaitė skaitinius, visuotinę maldą bei nešė aukas 

šv. Mišioms. Svečiuose lankėsi VĮ "Klaipėdos regiono keliai" Kelių priežiūros ir saugaus eismo 

skyriaus darbuotojai, kurie vaikučius gausiai apdalino atšvaitais 

Daugiau nuotraukų rasite: 

https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/photos/pcb.1804035533165668/180403523983236

4/?type=3&theater 

Spalio 15 d.  pirmą kartą Klaipėdos miesto istorijoje buvo rengiama Atsinaujinimo diena Tūkstantoji 

karta. Atsinaujinimo diena, tai Klaipėdos miesto katalikiškų parapijų organizuotas renginys,palietęs 

daugiau nei tūkstantį renginyje dalyvavusių širdžių ir sielų. 

Daugiau info rasite: https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/posts/1825969744305580 

 

 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/photos/pcb.1804035533165668/1804035239832364/?type=3&theater
https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/photos/pcb.1804035533165668/1804035239832364/?type=3&theater
https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/posts/1825969744305580
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Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Marijampolės dekanate spalio mėnesį prasidėjo užsiėmimai tėvams: Liudvinavo ir Marijampolės šv. 

Vincento Pauliečio parapijose kasmėnesiniai susitikimai krikščioniško ugdymo temomis besiruošiančių 

sakramentams vaikų tėvams, o Marijampolės dekanato šeimos centre - kursas paauglių tėvams. Šis 

kursas buvo pristatytas Sūduvos gimnazijos tėvų susirinkime, pasiūlytas Marijonų gimnazijai.  

Spalio 24 d. prasidėjo užsiėmimai, kuriuose dalyvauja 23 tėvai, auginantys paauglius. Grupės dalyviai 

motyvuoti, domisi ir kitomis Šeimos centro iniciatyvomis - lytiškumo ugdymu ( nemaža dalis įsigijo ir 

knygeles paaugliams apie meilės santykius), išsiskyrusiųjų sielovada, nes šios problemos iškyla, 

bendraujant su paaugliais. 

Kursu paauglių tėvams susidomėjo ir Marijampolės profesinio rengimo centras - lapkričio 17d.  šioje 

mokykloje bus pristatoma kurso medžiaga ir jos aktualumas, sprendžiant paauglystės problemas. 

 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Spalio mėnesį Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre prasidėjo „ Santuokos kurso“ užsiėmimai. 

Santuokos kursas - tai septynių susitikimų ciklas santuokoje gyvenančioms poroms norinčioms kurti 

sveikus, ilgalaikius santykius bei atnaujinti ir sustiprinti savo santuoką. Ši programa – tai paskaitos ir 

sutuoktinių liudijimai DVD formatu, kuriuos veda Nicky ir Sila Lee, patyrę konsultantai santuokos, 

tėvystės ir motinystės temomis, bei įvairiais šeimos gyvenimo klausimais.  Kursą moderuoja šeimos 

centro darbuotojai J. ir A. Svirbutai. 

Šiame cikle dalyvauja 14 porų. Džiugu, kad Santuokos 

kursas vienija įvairaus amžiaus poras, viena pora yra 

susituokusi dar tik kelis mėnesius, o didžiausią stažą 

turinti pora santuokoje gyvena virš 20 metų. 

Šių susitikimų metu poros turi galimybę prasmingai 

praleisti laiką tik dviese,  klausydami paskaitų bei 

atlikdami užduotis poroje. Šios užduotys ir temos 

diskusijoms, poras išprovokuoja aptarti įvairius savo 

santuokos momentus, kuriuos kasdienybėje aptarti kartais 

būna nelengva arba netgi neįmanoma. Knygelėse yra ir namų darbai, kuriuos pora atlieka namie, taip 

pratęsdama diskusiją kurso tema.   

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Parapijų Šeimos centrų / grupių vadovų susirinkimas 

Spalio 27 d. parapijų Šeimos centrų / grupių vadovų susirinkime buvo 

dalijamasi parapijų aktualijomis, pristatyti artimiausi renginiai ir 

akcijos. Priklausomybių konsultantė Virginija Blaževičienė supažindino 

dalyvius su priklausomybių problema: aptarė šios ligos požymius, 

stadijas ir pagalbos būdus, atsakė į gausius susirinkusiųjų klausimus. 

Plačiau skaitykite:  

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3963&pg=1  

 

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

Lapkričio 4d. Kaišiadorių sielovados centre, Kaišiadorių 

vyskupijos Katechetikos centras drauge su šeimos centru 

pakvietė tikybos mokytojus, šeimos centro savanorius į 

kvalifikacinį lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai seminarą, 

kurį vedė VDU dėstytoja, profesorė B. Obelenienė tema 

„Meilės modulio” pristatymas”. Seminarą išklausė 24  

dalyviai. 

Lapkričio 12 d.  Kaišiadorių vyskupijos šeimos centre 

vyko Sužadėtinių rengimo santuokos sakramentui mokymai vedantiesiems.  Seminarą vedė V. 

Vitkauskienė tema “Darbas su grupe”. Susirinkusiems buvo pristatytos temos: ”Patirties surinkimas - 

kokie sunkumai ir kada mus ištinka grupėse?”, "Sunkios" temos“, “Grupės gyvenimo dėsniai” ir 

“Neaiškių situacijų sprendimai“. Mokymus išklausė 22 savanoriai iš Kaišiadorių, Elektrėnų, Molėtų, 

Širvintų, Želvos. 

 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Vilkaviškio dekanato šeimos centro projektų grupė siūlo  prisijungti prie jų 

veiklos naujus narius, siūlyti idėjas ir bendradarbiauti.  

Pasiūlymai projektų (ir ne tik) veikloms laukiami: susitikus su mumis akis į akį, 

facebook žinute, telefonu: +370 635 36773 arba el. paštu: 

vilkaviskio.seimos.centras@gmail.com 

                                              

RENGINIAI VISUOMENEI 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 
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Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

 

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

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/

