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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
“Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų“ (Jn 9, 10). 

 

Šventų Kalėdų proga linkime Jums ramybės ir džiaugsmo, tikėjimo ir vilties. 

Būkite linksmi ir laimingi, pilni kūrybinės energijos ir sveikatos, o svarbiausia, 

būkite savimi. To linki Jums Lietuvos šeimos centro kolektyvas. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 108                                                2016 12 21 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 2 

Akcijos ,,Mama, tėtis ir vaikai“ rezultatai: 

Visoje Lietuvoje vyko parašų rinkimo akcija „Mama, tėtis ir vaikai“.  

Kiekvienos vyskupijos kunigai, šeimų centrų darbuotojai ir pavieniai asmenys 

prisidėjo prie šios akcijos. Daugiausia, centralizuotai parašai buvo renkami 

bažnyčiose, šeimos centruose. Žmonės domėjosi akcija, mielai pasirašydavo, 

bet jautėsi ir liūdesio, žmonės pyko, kad atėjo toks laikas, kai reikia įrodinėti, 

kas yra šeima.  

Mus, kaip šeimos centro darbuotojus, labai džiugino privačios iniciatyvos, buvo 

žmonių, kurie siuntė savo šeimos parašus paštu, kiti atvažiuodavo iš kito miesto 

galo, kad padėtų parašą, dar kiti pasiėmę iš mūsų lapus parašus rinko laiptinėje, giminės susibūrimuose 

ar savo darbovietėse. 

Lapai su parašais suplaukė į Vilniaus arkivyskupijos šeimos centrą.  Nors akcija jau baigėsi, parašai dar 

nėra priduoti LR Vyriausiajai rinkimų komisijai, nes kasdien vis dar gauname likusius parašus. 

Pagal negalutinius duomenis surinkta 38 tūkst. 292 popierinių parašų ir 6 tūkst. 724 parašai 

internetu. Žinoma, nemažai žmonių padarė klaidų pildydami savo duomenis, kažkas pamiršo pasirašyti, 

kažkas suklydo rašydamas asmens kodą ir tokie parašai nebus užskaityti. Tačiau, nežiūrint to, 45 

tūkstančiai asmenų parašų rodo, kad yra tiek piliečių, kurie sako, kad santuoka yra vyro ir moters 

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

 

Jaunimo rengimas šeimai 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras  

Jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa „Pažink save“ 

Lapkričio 15 d. pažinksaviukai vedė užsiėmimus Kauno jėzuitų gimnazijos moksleiviams (atskirai 

vaikinams ir merginoms). Lapkričio 18 – 20 d. – pravestas savaitgalis Prienuose, 25 – 26 d. – Akmenėje. 

Gruodžio 2 – 4 d. jaunimas darbavosi Baltriškėse, o gruodžio 9 – 10 d. organizavo savaitgalį Žemaičių 

Kalvarijoje. Taigi „išėjome“ iš Kauno arkivyskupijos ribų ir „nešame žinią“ jaunimui visoje Lietuvoje. 

 

 

 

      

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

Lapkričio 23 d. Vilniaus Arkivyskupijos Šeimos centro „Pažink Save“ programos savanoriai Negimusio 

Kūdikio dieną minėjo netoli Šeimos centro bei Aušros vartų, kviesdami praeivius apžiūrėti bei savo 

rankose palaikyti kūdikių muliažus, nuotraukų, video apie gyvybę, pasivaišinti šilta arbata ar tiesiog 

pabendrauti su šauniaisiais savanoriais. Pasidalinsime vienos iš mūsų savanorių - Agnės patirtimi šiame 

vakare: 

„Džiaugiuosi, kad daug žmonių susidomėjo, ką mes čia veikiame ir mielai vaišinosi arbata. Taip pat 

atvirai diskutavo apie gyvybę. Pastebėjau, kad net ir liberalių pažiūrų žmonės, vis tiek pabaigoje dėkojo 

ir pritarė, kad šviečiamoji veikla yra prasminga ir reikalinga, ypač palaikė ,,Pažink save" iniciatyvas 

kalbėti šiomis temomis su paaugliais. Vienas vokietis, kuriam parodėme 12 savaičių kūdikėlio muliažą 

ir sakėme, kad tokiam mažyliui dar leidžiama atlikti abortą Lietuvoje, nusisuko ir sakė: ,,No no, don't 

show me, I don't want to see that" (“Ne, ne, nerodykite, aš nenoriu to matyti”) (vert.)  Ir tai buvo 

nuostabus pavyzdys, kad žmones, pasiklydusius intelektualiuose labirintuose, galima pasiekti per širdį. 

Taip pat, kai praeiviai pradėdavo kalbėti apie moterų teises, bent trumpam nutildavo, išgirdę klausimą, o 

kokios yra mažo kūdikėlio teisės? Nors iš pirmo žvilgsnio galėjo pasirodyti, kad tokia maža iniciatyva 

negali pajudinti tokios didelės problemos, bet buvo kaip tik priešingai, vakar ypatingai supratau, kad 

būtent per jautrų asmeninį susitikimą galima pažadinti apsnūdusį žmogiškumą. Mane labai palietė, ilgai 

prisiminsiu šį vakarą, ačiū“.  Renginio rėmėjas - Renovabis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos miesto šeimos centras 

Darbas su jaunimu. Lapkričio 12 d. su  gimnazistais gvildenome apie esminius šeiminius vertybinius 

klausimus. 

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

Seminaras „Meilės mistika ir realistika“ 

Lapkričio 18 d. Šeimos centre vyko seminaras šeimoms, kurį 

vedė VDU Teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius. 

„Atrodo, kad tuokiamės iš meilės, bet tikroji meilė laukia 

pabaigoje (po daugelio Santuokos metų). Visi dideli dalykai yra 

mažuose dalykuose“, - tokiomis mintimis dalijosi lektorius. 

Dalyviai turėjo galimybę padiskutuoti poroje, užduoti klausimus 

ir patirti bendrystę. 

Seminarą parėmė Lietuvių Katalikų Religinė šalpa. 

Plačiau skaitykite: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=4019&pg=1  

 

Rachelės vynuogyno rekolekcijos 

Lapkričio 18–20 d. Pranciškonų svečių namuose „Domus Pacis“ vyko Rachelės vynuogyno rekolekcijos 

skirtos moterims/šeimoms išgyvenančioms netektį dėl aborto, persileidimo ar kūdikio mirties. Šių 

rekolekcijų metu buvo atsisveikinta su 39 kūdikiais. 

Keletas dalyvių atsiliepimų: 

 Aš nieko panašaus nesu patyrusi. Prie mano 

skausmo buvo prisiliesta švelniai, su meile. 

Galėjau verkti, daug verkti. 

 Dėkoju visai komandai už rūpestį ir kelionę per 

mano gyvenimą kartu. Ir vėl susigrąžinau 

jausmą, kad esu Mama. Nors iš didelės baimės 

praradau savo sūnų. 

 Mūsų šeimai šios rekolekcijos padėjo suprasti 

vienam kitą ir jautriau žvelgti į vienas kito 

gyvenimo istoriją. 

Rekolekcijas parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis 

ir Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 

Konsultacijas moterims, patiriančioms krizę nėštumo 

metu ar išgyvenančioms netektis, remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=4021&pg=1  

 

Vaikų dienos grupė 

Lapkričio 11 d. Vaikų dienos grupės dalyviai lankėsi Laipiojimo centre „Miegantys drambliai“, 

gruodžio 8 d. – edukacinėje programoje Perkūno name, o gruodžio 13 d. vyko į Lietuvos liaudies buities 

muziejų Rumšiškėse. 

Studentės Woorim An (Pietų Korėja), atliekančios praktiką vaikų grupėje, atsiliepimas: 

Mano studijų specializacija yra ugdymas ir man labai patinka vaikai – todėl savanoriauti pradėjau tam, 

kad galėčiau susitikti ir bendrauti su vaikais. Tačiau būti grupėje man yra daug smagiau ir 

reikšmingiau nei tikėjausi. Kai susitinku su vaikais, kurie yra nuostabūs, aš suprantu, kad jie nusipelnė 

būti mylimi ir turi neišmatuojamą potencialą. Taip pat jie priverčia mane juoktis ir padaro laimingą – 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=4019&pg=1
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=4021&pg=1
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štai kodėl aš noriu juos mylėti ir studijuoti pedagogiką. Be šių dalykų aš labai dėkinga Žanetai, kuri 

rūpinasi šiais vaikais visa širdimi. Ji įkvepia mane galvoti ir rinktis ateitį, susijusią su ugdymu. Vaikai 

turi teisę mokytis ir būti mylimi. Aš tikiu, kad jie gali daug pasiekti ir laisvai kurti savo ateitį. 

Vaikų dienos grupę remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Kauno miesto Savivaldybės 

programa „Iniciatyvos Kaunui. 

Apie vaikų dienos grupę ir projektą „Išsaugokime vaikus šeimai“ gruodžio 8 d. rašė laikraštis 

„Savaitraštis Kaunui“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Advento rekolekcijos šeimoms 

Į Širvintų senelių namų salę gruodžio 3 d. atvyko šeimos centro savanorių šeimos, koordinatoriai ir 

šeimos iš Širvintų, Kaišiadorių,  Želvos, Molėtų, Vievio ir Elektrėnų parapijų į Adventines rekolekcijas  

tema  „Vanduo ir vynas - Dievo meilės ženklai“. Rekolekcijas vedė šeimos centro sielovadininkas kun. 

Laurynas Visockas. Pirmoje rekolekcijų dalyje šeimos kunigo buvo pakviestos gilintis į Jono 

Evangelijos 4 sk. Samarietės susitikimą su Jėzumi prie šulinio. Šv. Mišias aukojo kun. Laurynas 

Širvintų parapijos bažnyčioje. Antroje dalyje sutuoktiniai buvo pakviesti sudalyvauti Kanos vestuvėse ir 

paragauti Jėzaus vandeniu paversto vyno.  

Advento Rekolekcijų nuotraukas galima pamatyti kaisiadoriuparapija.lt svetainėje: 

http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/kaisiadoriu-vyskupijos-seimos-centro-advento-rekolekcijos-

sirvintose-2016-12-03-1-dalis 

http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/kaisiadoriu-vyskupijos-seimos-centro-advento-rekolekcijos-

sirvintose-2016-12-03-2-dalis 

http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/kaisiadoriu-vyskupijos-seimos-centro-advento-rekolekcijos-

sirvintose-2016-12-03-3-dalis 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://kaisiadoriuparapija.lt/
http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/kaisiadoriu-vyskupijos-seimos-centro-advento-rekolekcijos-sirvintose-2016-12-03-1-dalis
http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/kaisiadoriu-vyskupijos-seimos-centro-advento-rekolekcijos-sirvintose-2016-12-03-1-dalis
http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/kaisiadoriu-vyskupijos-seimos-centro-advento-rekolekcijos-sirvintose-2016-12-03-2-dalis
http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/kaisiadoriu-vyskupijos-seimos-centro-advento-rekolekcijos-sirvintose-2016-12-03-2-dalis
http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/kaisiadoriu-vyskupijos-seimos-centro-advento-rekolekcijos-sirvintose-2016-12-03-3-dalis
http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/kaisiadoriu-vyskupijos-seimos-centro-advento-rekolekcijos-sirvintose-2016-12-03-3-dalis
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Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Šeimos ugdymas ir palaikymas 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centre vyko paskutinis šiais metais Kūdikio laukiančios šeimos 

mokyklėlės ciklas. Lapkričio 9, 16, 22 ir 24 dienomis besilaukiančios šeimos rinkosi į susitikimus 

įvairiomis temomis, kurias vedė kunigas Pavel Andžejevski, gydytojas ginekologas Židrūnas 

Janušauskas, neonatologė Ona Verseckaitė-Karvelienė ir akušerė Danguolė Žarskuvienė. Esame dėkingi 

lektoriams už jų atsidavimą ir dėmesį besilaukiančiai šeimai, kad jau eilę metų jie atranda laiko dalintis 

savo žiniomis, mintimis, patirtimi.  

 Mokyklėlės dalyvių, kurių šiame cikle susirinko 28, atsiliepimai: 

 Patiko, nes labai informatyvi ir naudinga paskaita. Siūlyčiau tęsti veiklą. (Moteris, 30 m.) 

 Patiko, nes konkreti ir aiški informacija. Teisinga, neklaidinanti, skatinanti. (Moteris, 28 m.) 

 Susitikimas patiko ir neprailgo. (Vyras, 33 m.) 

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras kartu su vyskupijos Jaunimo centru lapkričio 26 d. šeimas ir 

jaunimą kvietė į susitikimą - Pradedant advento kelionę. 

Dalyviai rinkosi į Kazimiero Paltaroko gimnaziją. Šlovinimo grupės 

atliekamos giesmės garsai kvietė į salę, kurioje susirinkusius  

sveikino vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. 

Prasmingo turinio reginiu praturtino šeimos teatras iš Klaipėdos 

„Lino lėlės“. Popietės dalyviai žiūrėjo lėlių spektaklį „Alesiutė“. Tai 

jautri lietuvių liaudies pasaka apie mergaitę, kuri neturi jėgos 

atsispirti pagundoms ir atiduoda Vilkui jai patikėtas Aveles. 

Spektaklis, ypač advento kelionėje, kvietė patyrinėti giliuosius 

žmogaus prigimties klodus, įsižiūrėti į destruktyvų žmogaus santykį 

su paviršutinišku, meluojančiu, rėksmingu pasauliu, įsiklausyti į tylų 

sąžinės balsą. 

Po pietų susitikimo dalyviai išsiskirstė į užimtumo grupes. 

Suaugusiems katechezę vedė Lietuvos kariuomenės ordinariato 

vyresnysis kapelionas kunigas Virginijus Veilentas. Etnologė Vitalija 

Vasiliauskaitė priminė advento tradicijas ir papročius. Šeimos turėjo 

galimybę susipažinti su keletu bendruomenių šeimoms, išgirsti gyvus 

liudijimus: Alina ir Svajūnas Stanioniai (Kupiškis) kartu su kunigu 

Albertu Kasperavičiumi (Pasvalys) pristatė bendruomenę 

„Sutuoktinių susitikimai“; Ilona Grubinskienė (Panevėžys) pasidalino 

patirtimi buvimo Dievo Motinos komandoje; jauna Arvydo ir 

Simonos šeima (Vilnius) paliudijo savo istoriją Kanos bendruomenėje. 

Vaikai ir jaunimas taip pat turiningai leido pavakarę: vėlė iš vilnos, gamino kalėdines žvaigždes, kūrė 

savo advento vainiką, klausėsi katechezės, kurią vedė kunigas Mindaugas Kučinskas (Kupiškis),  turėjo 

susitikimą su „Pažink save“ savanoriais iš Kauno.  

Po turtingos bendryste ir veiklomis popietės visi rinkomės į Kristaus Karaliaus Katedrą bendrai maldai 

už šeimas ir jaunimą.  

Dėkojame renginio rėmėjams - Amerikos vyskupų konferencijai. 

 

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

Rugsėjo – gruodžio mėn. Žemaičių Kalvarijos dienos centre ,,Vilties 

vėrinėliai“ vyko mokymai tėvams. Tai šešių užsiėmimų praktinis 

ciklas, skirtas padėti tėvams, auginantiems paauglius nuo 11 iki 18 

metų. Išklausius paskaitas, organizuojamos diskusijų grupės, kurių 

metu mamos dalijosi patirtimi, atliko užduotis „Kurso dalyvių“ 

knygelėse, diskutuodamos ieškojo atsakymų į kylančius klausimus. 

Mokymus rėmė  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

NVOŠG1-103. 

 

Kretingos parapijos  šeimos centras  

Lapkričio 30 – gruodžio 2 dienomis Kretingos šeimų maldos grupės 

kvietimu Kretingoje lankėsi Tiberiados broliai Pranciškus ir Vidas 

drauge su  bendruomenės įkūrėju broliu Morkumi. Broliai lankė 

kretingiškių šeimas, drauge meldėsi su parapijos šeimų maldos grupe, 

brolis Morkus grupėje kalbėjo apie Adventą. Brolis Morkus liudijo ir 

vedė paskaitą apie tarnystės dovaną parapijos šeimos centro 

savanoriams, drauge padrąsindamas ir sustiprindamas poras tarnystėje 

šeimoms. Po paskaitos visas būrys savanorių drauge su Tiberiados 

broliais jaukiai vakarojo, dalijosi bendryste ir džiaugsmu drauge vakarieniaudami. 

Lapkričio 18-19 d. Kretingos parapijos šeimų tarnyba organizavo seminarą „Per juokus į geresnę 

santuoką“. Seminare dalyvavo 30 dalyvių. 

 

Gargždų dekanato  šeimos centras  

Gargždų dekanato šeimos centro savanoriai gruodžio 12 d. dalyvavo Maldos už gyvybę ir dvasinį 

atgimimą sąjūdžio renginyje Petrašiūnuose, Kapucinų vienuolyne. Šventiniame renginyje, kuris 

prasidėjo Šv. Mišiomis, brolis Vincentas sveikindamas atvykusius ir įteikdamas Maldos sąjūdžio nario 

pažymėjimus džiaugėsi, kad Maldos sąjūdžio idėja plinta Lietuvoje, buriasi maldos grupelės, kurios 

bendruomeniškai kiekvieno mėnesio 12 dieną meldžiasi. Šis sąjūdis gina ir rūpinasi pradėta gyvybe bei 

šeima kaip moters ir vyro sąjunga, taip pat skleidžia tiesą apie dvasinius pavojus žmogaus sielai, apie 

abortus, eutanaziją, be to, perspėja apie įvairias grėsmes žmogaus gyvybei ir sielai. Mūsų Gargždų 

grupelę sudaro jau 20 narių, tad  kviečiame ir kitų Šeimų centrų savanorius jungtis į šį sąjūdį ir apie savo 

ketinimą  pranešti broliui Vincentui adresu: R. Kalantos g.38, LT-52492, Kaunas.   

 

Klaipėdos miesto šeimos centras 

Darbas su šeimomis. Lapkričio pirmąjį sekmadienį šventėme Šeimų sekmadienį, po kurio šeimos 

rinkosi Šeimos centre gilintis į popiežiaus Pranciškaus apaštalinio paraginimo Amoris Laetitia ištrauką. 

Dalijosi asmenine patirtimi, bei  skyrė laiko apmąstymams apie tikslų išsikėlimą sau asmeniškai, kad 

mūsų šeimose būtų daugiau meilės, darnos, pagarbos. Renginys dalinai remtas Lietuvos šeimos centro 

vykdomo projekto „Pagalba šeimai krizėje ir šeimų ugdymas didina visuomenės stabilumą“ NVOŠG1-

103 lėšomis. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Lapkričio 25 - 26 d. Klaipėdos miesto Šeimos centre poros turėjo nuostabų pasimatymo laiką: nors už 

lango tvyrojo dargana, tačiau centro viduje, o juolab porų širdyse, dėliojosi vaizdžiai aiškios, humoro 

lengvumu pateiktos tarpusavio santykių peripetijos. 

Mark Gungor, DVD seminaro Per juokus į geresnę santuoką autorius, aiškino sudėtingus vyrų ir moterų 

santykių klausimus, pateikė aibę naudingų ir praktinių patarimų, kaip išnarplioti santykių „mazgus“. 

Lapkričio 29 d. šeimos centre svečiavosi Tiberiados broliai. 

Įkvepiančiu paprastumu broliai drąsino šeimas leistis: 

- kad Evangelija mus darytų paprastesnius, 

- kad kurtume mažas Namų Bažnyčias, 

- kad savo gyvenimo pavyzdžiu liudytume Tikėjimą. 

 

Klaipėdos dekanate surinkta apie 600 parašų!  
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Mažeikių dekanato  šeimos centras  

Lapkričio 23 d. Mažeikių dekanato šeimos centras, Krizinio 

nėštumo centras ir Mažeikių r. savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras sukvietė į paskaitą – diskusiją „Neplanuotas 

nėštumas: gyvybės vystymasis, pagalbos poreikis ir 

pasirinkimo pasekmės“. Dalyviams papasakota apie itin 

svarbius pirmuosius tris žmogaus vystymosi mėnesius ir 

nėštumo nutraukimo skaičių statistiką, apie neplanuoto 

nėštumo pasirinkimo pasekmes, kurios paveikia ne tik vaiką ir 

jo tėvus, bet ir visuomenės narių emocinę būklę, pristatė 

pagalbos poreikį šeimoms, kurios patiria neplanuotą nėštumą 

ir kokios pagalbos šeimai labiausiai reikia tokioje krizinėje situacijoje. 

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Gruodžio 11 dienos popietę parapijos namuose vyko adventinis koncertas šeimai  „Ant angelo sparnų“ , 

kurį organizavo Vilkaviškio dekanato šeimos centras.  Renginio svečiai – Vilkaviškio kultūros centro 

mišrus kamerinis choras „Uosija“ (vad. L. Venclovienė).   Žiūrovus maloniai nustebino kiek atjaunėjusi 

parapijos namų salė, su milžinišku angelo karpiniu priešakyje. Šeimos centro savanoriai čia darbavosi 

ne vieną dieną. 

Degančios  žvakės Adventiniame vainike, choro dainos ir renginio vedėjos Linos Skaisgirienės  eilės 

kvietė žiūrovus į kelionę laiku – nuo ilgesingų žiemos vakarų iki  saulės grįžimo laukimo po Kūčių 

nakties. Žiūrovai buvo kviečiami pamąstyti, kiek Atjautos, Paguodos, Vilties ir Laiko dovanojame vieni 

kitiems. Ar nuolatinis skubėjimas leidžia pasidžiaugti  šeimos bendryste, namų jaukumu? Ir koncerto 

dalyviai, ir žiūrovai jaukioje ir šiltoje aplinkoje kartu nupynė šviesą, šilumą ir gėrį spinduliuojantį 

širdies vainiką. Advento popietėje neliko abejingų darnaus ir melodingo choro repertuarui, ramias 

adventines dainas keitė kalėdinio džiugesio pripildyti kūriniai.  

Tuo tarpu vaikų užimtumu pasirūpino Vytauto ir Inos Striokų šeima. Vaikai savo rankomis kūrė 

kalėdines dekoracijas namams.  Mažieji džiaugėsi  galėdami tai padovanoti tėveliams ir papuošti savo 

namus.  

Pasibaigus koncertui Vilkaviškio dekanas prel. kan. Vytautas Gustaitis pasidžiaugė, jog didžiausia 

dovana – tai mūsų širdžių šiluma, kurią mes galime dovanoti vieni kitiems. Jis kvietė dalintis šiomis 

dovanomis su savo artimaisiais, kaimynais ir vienišais.  Bendravimas ir šiltas žodis  - tai mažieji Kalėdų 

stebuklai, saugantys savyje daugiau viltingos Kalėdų šviesos. Toks ir buvo šios adventinės popietės – 

koncerto  šeimai tikslas.  

 

 

 

 

 

 

 

Trečiadienį (lapkričio 9 dieną), siaučiant žvarbiam orui, į Vilkaviškio parapijos namus rinkosi šeimos, 

draugai, pažįstami, o gal ir nepažįstamieji, - viso apie 50 žmonių... Visus pritraukė tradicinis 

kasmėnesinis vertybiškas Mažojo Katalikiško Kino Teatro (MKKT) seansas. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Prieš prasidedant filmo peržiūrai, aktyvi ir mylinti Pukelių šeima iš Marijampolės pasidalino nuostabiu 

liudijimu ir savo įžvalgomis. O šįkart buvo rodomas filmas „Kovos kambarys“. 

Filmo peržiūros metu visų atvykusių šeimų vaikučiai 

buvo užimti savanorių jiems paruošta veikla.  

Neapsakomai džiaugiamės ir dėkojame mažųjų 

užimtumu pasirūpinusiai Ritai Marcelionytei! 

Išsamiau apie renginį galite rasti: 

http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1389 ; 

https://www.facebook.com/vilkaviskio.seimos.centras/?

fref=ts  

Lapkričio 12 d. Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro 

iniciatyva buvo organizuotas susitikimas žmonėms, 

kurie patyrė skyrybas su ,,Išsiskyrusių sielovados“ 

nariais iš Kauno.  Svečiai pristatė savo veiklą, kokia 

pagalba teikiama tiems, kurie patyrė šį didelį išbandymą savo gyvenime. Dalyviai pateikė kauniečiams 

klausimus ir išreiškė norą, kad tokia sielovada būtų vykdoma ir Vilkaviškio vyskupijoje. Atsiliepdami į 

šį pageidavimą, Kauno ,,Išsiskyrusių sielovados“  savanoriai geranoriškai sutiko padėti pravesti pirmą 

kursą Marijampolėje, kuris jau sėkmingai prasidėjo.  

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras dėkoja Vokietijos solidarumo akcijai Renovabis už finansinę 

paramą.  

Marijampolės dekanate  spalio mėnesį prasidėję toliau tęsiasi  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. 

Vyksta 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 17 d.  šioje 

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

Lapkričio 23 d. Lietuvoje minima kaip Negimusio kūdikio diena. Vilkaviškio dekanato šeimos centro ir 

Vilkaviškio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro iniciatyva buvo organizuota akcija „Ačiū, kad 

leidai gyventi“. Daugiau info: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1398  

Lapkričio 25 dieną Vilkaviškio verslo turizmo centre vyko neformali paskaita – diskusija skirta 

Tarptautinei kovos prieš moterų prievartą dienai. Lektorė - Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro 

direktorė Diana Pukelienė. Susitikimo metu buvo kalbama apie santykių kelius ir klystkelius šeimoje.  

Aleksoto dekanato Zapyškio parapijoje nuo rudens kartą per mėnesį renkasi šeimos pabendravimui į 

teminius susitikimus. Vyksta praktiniai užsiėmimai, filmų peržiūros, diskusijos šiandienai aktualiomis 

temomis. 

Garliavos Švč. Trejybės parapijoje vyksta šeimų susitikimai ,,Meilė santuokoje“ pagal Popiežiaus 

Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą ,,Amoris leatitia“.  Susirinkę šeimos meldžiasi, dalinasi, 

atlieka užduotis porose.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1389
https://www.facebook.com/vilkaviskio.seimos.centras/?fref=ts
https://www.facebook.com/vilkaviskio.seimos.centras/?fref=ts
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1398
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Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Šeimų diena Vilniuje 

Lapkričio 18 d. vyko tradicinis šeimos centro renginys šeimoms.  

Pirmiausia, šeimas pakvietėme į tėvo A. Saulaičio paskaitą „ Kaip atleisti kasdienes nuoskaudas“. 

Kun. A. Saulaitis kalbėjo, kad atleidimas - tai nuolatinė būklė, nėra tik užeinantis ir praeinantis jausmas. 

Kitiems atleisti yra lengviau, sunkiau sau, kad taip ,,apsikiaulinau'', dar būna žmonėms sunku atleisti 

Dievui, kad mane tokį ar kitokį sukūrė. 

Tėvas Antanas patarė, kad jei su kažkuo blogi santykiai, jaučiama nuoskauda, tai reikia kažką padaryti 

pirmam, kas nelaukta, netikėta, kažką gražaus, kad pirmiausia savo širdį suminkštinti, tik tada ir kito 

žmogaus širdis ims atšilinėti. 

Kad ir koks žmogus būtų ,,asilas'' Dievas žiūri, ir į tokį žmogų su meile. Dievo žvilgsnyje nėra jokio 

priekaišto, to galime pasimokyti. 

Žmonės ieško netiesioginio būdo atsiprašyti, kad tik galėtų priartėti prie kito žmogaus. Reikia neatstumti 

tokio žmogaus, nes atsiliepimas į kito bėdas visada neša gerų vaisių. 

Po paskaitos šeimas pakvietėme dalyvauti Šv. Mišiose už šeimas. 

Kun. A. Saulaitis pasakė labai aktualų pamokslą kiekvienai šeimai. Jis akcentavo, kad šeimai būtina 

kartu švęsti šventes, mokytis atleisti vieni kitiems, laiminti vieni kitus, melstis kartu  ir už viską ką 

gauname, ir turime nepamiršti dėkoti. 

Po Šv. Mišių visus pakvietėme į šeimos centrą gerti arbatos ir bendrauti vieni su kitais. Šį renginį rėmė 

Vilniaus arkivyskupija  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Lapkričio 18-20 dienomis Barselonoje įvyko IEEF / EIFLE narių susitikimas 

Barselonoje lapkričio 18-20 dienomis, kaip ir kasmet, IEEF / EIFLE  sukvietė savo asociacijos nares į 

Generalinę Asamblėją. IEEF/EIFLE yra nevyriausybinė Europos organizacija, įkurta Grenoblyje, 1992 

metais. Šios asociacijos tikslai yra šeimos ruošimas atsakingai tėvystei, vaisingumo pažinimas ir 

vertybėmis pagrįsti Natūralaus šeimos planavimo metodai. Asociacijos nariai siekia gerinti šioms 

veikloms skirtų priemonių ir metodų mokymo prieinamumą ir kokybę. Lietuvą šiame suvažiavime 

atstovavo IEEF/EIFLE  asociacijos valdybos narė Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Birutė 

Obelenienė ir Lietuvos Šeimos centro savanorė, Natūralaus šeimos planavimo instruktorė Vilija 

Šlopšnienė. 

Suvažiavime savo darbus pristatė ir balsuojant į asociaciją buvo priimtos Airijos ir dvi Ispanijos narės 

mokančios Kreitono modelio sistemos, simptoterminio ir Billingso metodų. Šie metai buvo naujos 

tarybos rinkimų metai, todėl visuotinio susirinkimo metu buvo išrinkta nauja valdyba: prezidentas, 

pavaduotojai, sekretorius ir iždininkas. Buvęs iždininkas supažindino su asociacijos finansine padėtimi 

ir pasidžiaugė,  kad dėka rėmėjų  yra teigiamas biudžeto balansas. Darbo grupėse, kaip galimybė padėti 

nėštumo siekiančioms šeimoms plačiau buvo aptarta NaproTechnologijos sistema. Kreitono modelio 

sistema buvo pristatyta kaip tinkamiausia, susiduriant su nevaisingumu, siekiant atpažinti  su 

vaisingumu susijusias problemas. Plačiau buvo diskutuojama jaunimo auklėjimo ir ruošimo šeimai 

aktualija. Šeima ir žmogaus lytiškumas šiuo metu Europoje yra ignoruojami, ir neteisėtai nuvertinti. 

Moralinių ir etinių vertybių nuosmukis, liberalumas, daro vis sudėtingesne šeimos, kaip pamatinės 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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visuomenės dalies suvokimą ir įgyvendinimą. Akivaizdu, kad būtina į universitetų programas, mokytojų 

kvalifikacijos kėlimo programas, įtraukti ir gilinti turimas antropologijos, filosofijos, teologijos žinias.  

Suvažiavime buvo kalbėta apie tai, jog 

gyvenantys ir mokantys natūralaus šeimos 

planavimo (NŠP) metodų, nežiūrint to, kad 

atrodo silpni, tačiau yra stiprūs. NŠP 

mokytojų nėra daug, todėl jie turi būti 

motyvuoti, gebėti populiariai ir suprantamai 

perduoti žinią apie vaisingumo pažinimu 

pagrįstus metodus. Dauguma porų nežino 

apie NŠP, todėl būtina skleisti šią žinią, kaip 

apie šeimos vertybę. Šeimos gyvenančios 

pagal prigimtį, Kūrėjo tiesoje yra mūsų 

ateitis. Suvažiavimo dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Europos Sąjungos finansuoto FEDRA 

projekto parengta, nauja tarptautine simptoterminio metodo mokytojams ir vartotojams skirta knyga.   

Visiems suvažiavimo dalyviams buvo dovanota ekskursija į patį nuostabiausią genialaus architekto A. 

Gaudi šedevrą - Šventosios Šeimos Katedrą (Sagrada Familia).  

Suvažiavimo nariai išsiskirstė pasisėmę naujų idėjų savo ateities darbams. 

  

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Ugdomasis seminaras savanoriams. 

Gruodžio 8 d. Šeimos centre vyko ugdomasis 

seminaras (supervizija) savanoriams, padedantiems 

sužadėtiniams rengtis Santuokos sakramentui. Iš 

skirtingų Kauno miesto parapijų atvykusios 

sutuoktinių poros analizavo situacijas, kylančias 

sužadėtinių grupėse, dalijosi patirtimi ir darbo su grupe 

metodais. Seminarą vedė Vilniaus arkivyskupijos 

šeimų bendruomenių koordinatorė Vijoleta 

Vitkauskienė.  

Rėmėjas - Lietuvių Katalikų Religinė šalpa. 

Plačiau skaitykite: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&

nid=4058&pg=1  

 

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

Lapkričio 26 d. Prienuose, Parapijos namuose, įvyko 

atkuriamasis Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro tarybos 

posėdis. Jame dalyvavo Vilkaviškio vyskupas J.E. Rimantas 

Norvila, Prienų klebonas, dekanas kan. Jonas Baliūnas, 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro kuratorius, Liudvinavo 

parapijos kleb. teol. dr. Žydrūnas Kulpys ir vyskupijos 

dekanatų Šeimų centų atstovai. Daugiau skaityti  

http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1399. 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras dėkoja Vokietijos 

solidarumo akcijai Renovabis už finansinę paramą.  

                                           

RENGINIAI VISUOMENEI 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Gruodžio 6 d. vykome į Vilnių prie Seimo rūmų ir dalyvavome pikete, 

kuriame buvo reikalaujama pakeisti priimtą Pagalbinio apvaisinimo 

įstatymą. 

 

Negimusio kūdikio diena 

Lapkričio 23 d. kvietėme jungtis maldos bendrystėje už negimusius 

kūdikius, gydytojus ir moteris, patyrusias abortą, persileidimą ar kūdikio netektį. Švč. Sakramento 

adoracija, šlovinimas, Negimusio kūdikio Rožinis ir šv. Mišios vyko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 

dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje. 

„Pažink save“ programos jaunimas kartu su LSMU sielovados komanda prie Kauno klinikų kvietė 

praeivius uždegti žvakutę už negimusius vaikus. 

Renginius parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis. 

 

 

 

 

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

Akcija ,,Leiskime širdims plakti“ 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras kartu su Katechetikos centru organizavo akciją Negimusio 

Kūdikio dienai paminėti “Leiskime širdims plakti“. Akcijos tikslas atkreipti visuomenės dėmesį į 

Negimusių kūdikių sunaikinimą aborto metu.  Akcijoje dalyvavo Kaišiadorių A. Brazausko gimnazijos 

moksleiviai, surengę akciją gatvėje prie mokyklos, V. Giržado progimnazijos moksleiviai surengę akciją 

prie medicinos centrų, kur buvo susmaigstytos širdelės, uždegtos žvakutės. Žmonės užsukdavo ir 

klausdavo: „Kas čia numirė?” Vienoje iš medicinos įstaigų darbuotojai pasidžiaugė, kad jų įstaigoje jau 

net nebeprašo siuntimo abortui.   

Akcijoje dalyvavo Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos Beižionių daugiafunkcio skyriaus mokiniai. 

Padedami tikybos mokytojos Janinos Bekešienės, labai noriai piešė širdeles. Beižionių, Rūdiškių 

gimnazijos, Žilinų pagrindinės mokyklos, Jiezno gimnazijos mokiniai ruošė plakatus lapkričio 23 d. 

minėjimui.  Mokinius akcijai pakvietė  tikybos mokytojos:  Janina Bekešienė, Rasuole Vaškevičiene, 

Daiva Nasevičienė, Danguolė Arnauskienė, etikos mokytoja Janina Kuliešienė. 

 Mokinių mintys po akcijos: 

 Man labai gaila tų vaikų, kurie žuvo; 

 Tegu žvakių liepsnelės dega negimusių vaikučių širdyse; 

 Gyvenimas yra trapus kaip ugnis ir neleiskit jai užgesti; 

 Aš labai linkiu gimti visiems vaikams; 

 Neskaudinkit širdies; 

 Neleiskime gyvybei užgesti; 

 Man patinka tokios akcijos, norėčiau daugiau.  

 

             

 

Negimusio kūdikio diena 

Lapkričio 23 d. Molėtų bažnyčioje vakarinėse šv. Mišiose buvo minima Negimusio kūdikio diena. 

Maldai už negimusius kūdikius visus pakvietė jungtis Molėtų parapijos Šeimos Centras. Šeimos Centro 

koordinatorė Giedrė Žundienė prieš šv. Mišias tikintiesiems išdalino lankstinukus ir maldas Įsčių 

gyvybės Motinai, prašydama visų tą vakarą pasimesti už negimusius kūdikius Lietuvoje. Šv. Mišių 

pradžioje Molėtų parapijos vikaras kun. Mindaugas Grenda, prisipažino, kad kalbėti šia skaudžia ir 

jautria tema nėra lengva. Kita vertus, sakė dvasininkas, bažnyčia visada bus už gyvybę, ir tik todėl ji 

gyvuoja daugiau negu du tūkstančius metų. Šeimos Centro koordinatorė Giedrė Žundienė 

susirinkusiems priminė, kad už visus negimusius kūdikius prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus uždegta 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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žvakutė, ragina melstis už tuos negimusius kūdikius, už kuriuos galbūt niekas nesimeldė. Po šv. Mišių 

Molėtų parapijos namuose Šeimos Centro savanorė Giedrė Šironienė, atskubėjusi iš tądien minėtos 

Lietuvos kariuomenės dienos, nes šešis vaikus užauginusi mama yra ir Šaulių sąjungos narė, 

susirinkusiems skaitė paskaitą apie Natūralų šeimos planavimą, akcentuodama kontraceptinių priemonių 

žalą moters organizmui, abortus, traumuojančius ir fiziškai, ir morališkai.  Giedrė Šironienė užsiminė ir 

apie Popiežiaus malonę kunigams atleisti aborto nuodėmę, kalbėjo apie atvejus, kuomet vaikučio šeimai 

nepavyksta susilaukti ir palietė daug kitų subtilių temų, atsakė į klausimus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Negimusio kūdikio diena. Lapkričio 24 d. minint Negimusio kūdikio dieną Klaipėdos Marijos Taikos 

Karalienės bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už šeimas, dėl įvairių jų gyvenime susiklosčiusių 

priežasčių netekusias kūdikių, t.p. už visus asmenis, vienaip ar kitaip prisidėjusius prie aborto ir už 

kūdikius, kuriems nebuvo leista gimti. 

Daugiau skaitykite: 

https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/photos/a.1684475058455050.1073741826.168447

5018455054/1842951572607397/?type=3&theater 

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Ačiū, kad esu. Tokius žodžius galime kiekvienas iš mūsų tarti Dievui, mamai ir tėvui. Turime dėkoti ir 

džiaugtis, kad esame pašaukti gyventi. Tuo pačiu esame įpareigoti kurti savo gyvenimą ir juo dalintis su 

kitais.  

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras kasmet kviečia 

minėti Negimusio kūdikio dieną. Biržų Šv. Jono 

Krikštytojo parapija, atsiliepdama į kvietimą, ir šiais 

metais ėmėsi organizuoti renginius. Idėjos išplėtojimu 

ir įgyvendinimu rūpinosi kunigas Ernestas Želvys. 

Renginiai vyko Biržų dekanato mokyklose ir 

parapijose.  

Daugiau skaitykite: 

http://www.birzuparapija.lt/negimusio-kudikio-diena 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/photos/a.1684475058455050.1073741826.1684475018455054/1842951572607397/?type=3&theater
https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/photos/a.1684475058455050.1073741826.1684475018455054/1842951572607397/?type=3&theater
http://www.birzuparapija.lt/negimusio-kudikio-diena
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Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Lapkričio 23 d. Lietuvoje minima kaip Negimusio kūdikio diena. Vilkaviškio dekanato šeimos centro ir 

Vilkaviškio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro iniciatyva buvo organizuota akcija „Ačiū, kad 

leidai gyventi“. Šia akcija siekiama parodyti, kad kiekvienas pradėtas kūdikis turi teisę gimti, o 

kiekviena kūdikio besilaukianti mama turi teisę sulaukti pagalbos. Bažnyčia visus kvietė melstis to 

vakaro šv. Mišiose, vienytis maldoje už žmones, netekusius kūdikio, neišgyvenusius vaikelius ir fizinio 

bei dvasinio išgydymo reikalingas šeimas. 

Ši diena prisimenama dėl to, kad 1955 m. lapkričio 23 d. tuometinė valdžia priėmė abortus 

legalizuojantį įstatymą, leidžiantį nutraukti nėštumą iki 12 savaičių. Nuo tada tūkstančiai kūdikių kasmet 

netenka teisės išvysti pasaulį. Statistikos departamento duomenimis, pernai Lietuvoje dėl aborto 

pasaulio neišvydo 4735 kūdikiai, o Vilkaviškio rajone nutrauktos 23 gyvybės. 

Šv. Mišių metu, prie altoriaus degant 23 žvakutėms, g. kan. prof. teol. dr. Rimas Skinkaitis atkreipė 

dėmesį į nepalankų visuomenės požiūrį ne tik į nepageidaujamus kūdikėlius, bet ir į tuos žmones, kurie 

bando juos apginti bei vadina žmogumi. Tokius žmones įprastai linksniuoja „megztosiomis beretėmis“, 

„talibanu“, „viduramžiais“, „tamsuoliais“ ar dar kitaip. Natūralu, jog kai tampi kliūtimi, tave nori 

sumenkinti, pažeminti arba išvis neigti tavo egzistavimą. Norėdami sušvelninti, apglaistyti šį 

negailestingą žmogaus pražudymą, vaikelius pradedame vadinti ląstelėmis, embrionu, vaisiumi. Vis 

dėlto nei savęs, nei Dievo neapgausime, – nužudome ir padarome didelį blogį. Kad išliktume šviesoje, 

doroje ir tiesoje, reikia tvirtų nuostatų, apsisprendimo ir Dievo pagalbos. Išgydyk sužeistas širdis, 

Viešpatie. 

Po šv. Mišių į akciją susirinkę vaikai ir jų tėveliai katedros kieme buvo kviečiami uždegti žvakutes 

negimusiems kūdikiams atminti. Tuksinti vaiko širdelė – būtent toks simbolis – suplazdėjo žvakių 

šviesoje. Į dangų buvo paleisti 23 balti balionai – šviesos angelai. Akcijoje susirinkę vaikai turėjo progą 

padėkoti savo gimdytojams už galimybę išvysti pasaulį, augti, mokytis, mėlyti, šypsotis, klupti ir 

mokytis iš klaidų.  

 Akcijos iniciatoriai siekia atkreipti dėmesį, kad norint mažinti abortų skaičių, būtina padėti 

besilaukiančioms moterims ir nepalikti jų vienų lemiamomis akimirkomis. Todėl kiekvienas stenkimės 

palaikyti sunkumus patiriančias šeimas, o Vilkaviškio dekanato šeimos centras savo ruožtu planuoja vis 

labiau įsitraukti į įvairiapusišką pagalbą šeimoms. 

Šios akcijos metu ir visą lapkričio mėnesį Vilkaviškio dekanato šeimos centras kvietė pasirašyti už ES 

piliečių iniciatyvą „Mama, tėtis ir vaikai“. Jei kas dar nesuspėjote, visada galite pasirašyti iniciatyvos 

puslapyje – http://www.mumdadandkids.eu/lt 
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Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/

