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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
 

2017 – arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metai 

Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmių 

šv. Mišios, kurioms vadovaus Popiežiaus atstovas kard. A. Amato 

SDB, bus aukojamos Katedros aikštėje Vilniuje, 2017 m. birželio 

25 d., 14 val. Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis į 

bendrą maldą ir dėkoti Dievui už arkivyskupo Teofiliaus Matulionio 

tikėjimo tvirtybės ir meilės Tėvynei dovaną. 

Trumpa palaimintojo arkivyskupo T. Matulionio biografija: 

Teofilius Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. Alantos valsčiuje, 

Kudoriškių kaime. Mokėsi Antalieptėje, 1887–1892 m. - Daugpilio 

realinėje gimnazijoje. 1892–1900 m. (su pertrauka 1893–1895 m.) 

studijavo Peterburgo dvasinėje katalikų akademijoje, 1900 m. kovo 4 

d. įšventintas kunigu. 1900–1901m. Varaklianų (Latvija) katalikų 

parapijos vikaras, 1901–1910 m. Bikavos Švč. Jėzaus Širdies (Latvija) 

katalikų parapijos klebonas. 

1910–1929 m. gyveno Sankt Peterburge (nuo 1924 m. Leningradas 

1911–1914 m. Šv. Kotrynos bažnyčios vikaras. 1914–1923 m. Švč. 

Jėzaus Širdies parapijos klebonas, čia pastatydino bažnyčią. 1923 m. atsisakęs valdžiai atiduoti brangius 

bažnytinius reikmenis su vyskupu Jonu Ciepliaku ir kitais 15 Petrogrado katalikų kunigų Maskvoje 

komunistų valdžios nuteistas 3 m. kalėti. 1925 m. amnestuotas, grįžo į parapiją Leningrade. 1929 m. 

vasario 9 d. nominuotas ir slapta konsekruotas tituliniu Matregos vyskupu, įgaliotas vadovauti 

Leningrado tikintiesiems.  

1929 m., nesutikęs tapti saugumo informatoriumi, vyskupas vėl buvo areštuotas. Jis metus prasėdėjo 

kalėjime be teismo, buvo nuolat tardomas, jam norėta primesti šnipinėjimą Lietuvos naudai. 

Nepaisydamas spaudimo, vyskupas griežtai atsisakė bendradarbiauti su sovietiniu saugumu. Galiausiai 

jis buvo dešimčiai metų ištremtas į Solovkų salas Baltojoje jūroje, kur jau buvo 34 kunigai. Čia 

gyvenimo ir darbo sąlygos buvo labai sunkios. Kaliniai turėjo įvairių prievolių – pavyzdžiui, per dieną 

išgrįsti 50 metrų kelio arkliams su vežimais ar prinešti iš miško malkų. Sekmadieniai nebuvo švenčiami: 

poilsio diena buvo penktadienis. Bet katalikai, nepaisydami grasinimų, švęsdavo sekmadienius, naktimis 

slapčia laikydami šv. Mišias. (http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/teofilius-matulionis-sovietu-

lageriu-nepalauztas-arkivyskupas-kuri-vatikanas-skelbs-palaimintuoju-56-733184). 

1933 m. rudenį grąžintas į Lietuvą, gyveno Kaune, talkino Kauno arkivyskupui Juozapui Skvireckui 

pastoracijos darbuose. 1934 m. lankėsi Romoje pas popiežių Pijų XI. 1934–1936 m. gyveno JAV. Nuo 

1937 m. benediktinių bažnyčios Kaune rektorius; čia įsteigė nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją. 1940 

m. gegužės-birželio mėn. Lietuvos kariuomenės vyr. kapelionas. Nuo 1943 m. Kaišiadorių vyskupas. 

Ginė Bažnyčios ir tikinčiųjų teises, aktyviai dalyvavo pasipriešinimo SSRS okupaciniam režimui 

veikloje, raštu protestavo prieš kunigų areštus, reikalavo leisti dėstyti tikybą mokyklose, buvo griežtas 

kunigų drausmės klausimais. 

1946 m. SSRS okupacinės valdžios areštuotas, beveik metus laiko kalintas ir tardytas Vilniaus KGB 

rūmų rūsiuose, 1947 m. rugsėjo 27 d. Maskvoje nuteistas 7 m. kalėti, konfiskuotas visas jo turtas. 1947–

1948 m. kalintas Oršoje, 1948 m. išvežtas į Vladimiro kalėjimą, 1953 m. kaip sunkus ligonis 
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apgyvendintas Zubovo Polianos (Mordovija) neįgaliųjų namuose. 1956 m. grįžo į Lietuvą, bet sovietų 

valdžia jam neleido valdyti vyskupijos. 1957 m. Birštone slapta konsekravo vyskupu kanauninką kunigą 

Vincentą Sladkevičių. 1958 m. sovietų valdžios ištremtas į Šeduvą, iš čia slapta nuo valdžios rūpinosi 

savo vyskupijos reikalais. 1962 m. vasario 9 d. popiežius Jonas XXIII suteikė arkivyskupo titulą. Mirė 

1962 m. rugpjūčio 20 d. po rugpjūčio 17 d. SSRS saugumo jo bute atliktos kratos ir nenustatytų vaistų 

injekcijos. Palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje. 1990 m. pradėta jo beatifikacijos byla, 2008 m. 

baigta, dokumentai įteikti Šventųjų skelbimo kongregacijai.  

2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, 

pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) kankinystę ir taip atveriantį 

kelią jo paskelbimui palaimintuoju. 

 

Jaunimo rengimas šeimai 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras  

„Pažink save“ susitikimai 

Vasario 10 – 12 d.  vyko „Pažink save“ savaitgalis Baltriškėse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario 28 d. – seminaras Gyvybės tema Jonavos „ Neries“ pagrindinėje mokykloje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijos radijo laidoje dalyvavo PS savanoriai sužadėtiniai Svajūnė ir Jaunutis, Kristina ir Karolis. 

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/77294-2017-02-14-20-00-update-issukis-2-0.html  
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Vaikų dienos grupės užsiėmimai 

Nuo vasario mėnesio Šeimos centro vaikų dienos grupėje socialinio darbo praktiką atlieka 2 VDU 

studentai iš Italijos ir Pietų Korėjos, atvykę į Lietuvą pagal „Erasmus“ programą. Šiuo metu grupę lanko 

12 vaikų iš sunkumus patiriančių šeimų. Su studentais jie mokosi bendrauti angliškai, dalyvauja 

įvairiose edukacinėse programose ir ekskursijose. Vaikų dienos grupę remia LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija. Taip pat dėkojame ir kitiems geradariams: Čikagos (JAV) lietuvių parapijos 

bendruomenės dėka vaikams nupirkome būtiniausias mokyklines priemones, VšĮ Kolpingo kolegija 

kelis kartus per savaitę pakviečia vaikus valgyti sriubos, o „Maisto bankas“ paremia produktais. 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Vasario 1 d. Vilniaus Arkivyskupijos Caritas padalinio „Vilties 

Angelas“ jaunimas svečiavosi Vilniaus Arkivyskupijos Šeimos centre. 

Su šia jaunimo grupe „Pažink Save“ savanoriai susitinka jau nebe 

pirmą kartą, tik anksčiau susitikimai vykdavo „Vilties Angelas“ 

patalpose, o šįkart susitikimui apie gyvybę grupė jaunuolių su 

vadovėmis atvyko į šeimos centrą. Atvykę jaunuoliai sužinojo apie 

gyvybės svarbą ir grožį pildydami lenteles, apžiūrinėdami kūdikių 

muliažus, diskutuodami apie gyvybės vertę šiuolaikinės visuomenės 

kontekste.  Susitikimo dalyviai turėjo daugybę klausimų savanoriams 

apie gyvybės raidą, diskutavo apie abortų problematiką.  
Vasario 5 d. savanoriai Goda ir Rimantas svečiavosi Šv. Jonų parapijoje, kur kalbėjo šios 

bendruomenės jaunimui temomis „Ar tai meilė?“ bei „Kodėl verta laukti?“. Savanoriai ypatingai 

džiaugėsi šauniu ir tikrai vertybiškai orientuotu jaunimu. Susitikimo metu buvo diskutuota, apie 

skirtumus tarp meilės ir įsimylėjimo, savanoriai padalino dalyvius į dvi grupes debatams tema „Kodėl 

verta laukti?“ Po susitikimo savanoriai džiaugėsi puikiai pavykusiu susitikimu bei šauniu šios 

bendruomenės jaunimu, kuris geba taikliai ir giliai mąstyti, argumentuoti, būti kritiški. 

Vasario 7 d. vyko savanorių mokymai „NŠP VS KONTRACEPCIJA“. Mokymus vedė NŠP 

konsultantė Elena Kosaitė- Čypienė. Savanoriai džiaugėsi už galimybe dalyvauti šiuose mokymuose ir 

praplėsti savo žinias. Po šio susitikimo “Pažink Save” merginos nusprendė susiorganizuoti NŠP 

mokymus ir išmokti šio metodo padedamos lektorės Elenos kovo- balandžio mėnesiais. 

Vasario 25 d. vyko savaitgalis Vilniaus jėzuitų gimnazijos 9 kl. mokiniams, susirinko net 60 dalyvių! 

Vesti “Pažink Save” programą jėzuitų gimnazistams visada įdomi ir neįkainojama patirtis, net tai žodžio 

kišenėje neieškantys bei savo nuomonę argumentuoti gebantys jauni žmonės. Kadangi šį savaitgalį vedė 

pakankamai nauji savanoriai, po susitikimo dalijosi, kad šis savaitgalis parodė, kad kalbant svarbu turėti 

argumentų, nes šiuolaikiniam jaunimui neužtenka konstatuoti fakto, tačiau reikia pagrįsti savo nuomonę. 

Tai buvo puiki patirtis! 
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Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos miesto šeimos centras 

Vasario 15 d. Šeimos centre su grupele jaunuolių, besiruošiančių Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje 

sutvirtinimo sakramentui, kalbėjomės apie Santuokos sakramentą, supažindinome su sužadėtinių 

rengimosi Santuokos sakramentui programos esminiais akcentais. 

Dažnas Sutvirtinimo sakramentą ruošiasi priimti tik todėl, kad galvoja apie santuoką. Jiems tai tarsi 

tarpinė stotelė link santuokos sakramento. Po susitikimo viena jaunuolė lyg apibendrindama Santuokos 

sakramento esmę, pateikė savo įžvalgą: „dabar atsakingiau rinksimės tą, su kuriuo norėtųsi eiti prie 

altoriaus...”  Duok Dieve, kad toji įžvalga tik gilėtų! 

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

5018455054/1882537215315499/?type=3&theater 

 

Kretingos parapijos šeimos centras 

Kovo 3 d. Kretingos Pranciškonų gimnazijoje susitikome su 3 

gimnazistų klasėmis. Pokalbyje su jais stengėmės suprasti kuo 

gyvena jauni žmonės, ką jie galvoja apie meilę, draugystę, 

susižavėjimą, santuoką... Jaunimas tikrai trokšta mylėti gražia meile! 

Ačiū jiems už pokalbį apie draugystės kelio iššūkius, prasmę ir 

reikšmę santuokos tvirtumui. 

 

 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Marijampolės dekanato Želsvos miestelio pagrindinėje mokykloje Šv. Valentino dieną vyko pokalbis 

su vyresniųjų klasių mokiniais apie meilės rūšis ir apraiškas gyvenime. Mergaitėms labiau rūpėjo 

jausmai - įsimylėjimo ir draugystės klausimai. Berniukams, aišku, svarbesnės pasirodė kūniškos meilės 

problemos. Teko prisiminti, kad iš tokios meilės gimsta vaikai, todėl "teisingas" seksas būna santuokoje 

tarp vyro ir moters, atviras gyvybei. Pasirodo, šis požiūris mūsų visuomenėje ir žiniasklaidoje ne taip jau 

dažnai girdimas. Mergaitės lengviau atsikvėpė gavusios žurnaliukus "Meilės santykiai: sėkmė 

įmanoma". 

Vasario 21 d. panašus susitikimas vyko Liudvinavo mokykloje. Jo iniciatoriai - septintokai, kurie norėjo 

išsiaiškinti rūpimus klausimus apie brendimą, vyriškumą, vaisingumą ir kontracepciją. Jie buvo aktyvūs 

ir žingeidūs, todėl liko patenkinti, papildę ir patikslinę savo žinias. Į klausimus atsakinėjo Lina 

Braukylienė. 
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Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

 

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

 

PAGILINANTIS SAVAITGALIS – 2017 m. balandžio 1 – 2 d., Šiauliuose  

(Registracija  8 37 208263, el. p: lsc@lcn.lt)  

Pagilinančiame savaitgalyje gali dalyvauti tik tie, kurie jau yra dalyvavę pamatiniame 

savaitgalyje. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/
mailto:lsc@lcn.lt
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Kovo 3-5 d. Kupiškyje vyko pamatinis  savaitgalis 

„Sutuoktinių susitikimai“.  

Dalinamės dalyvių atsiliepimais: 

 Labai mielas ir jaukus savaitgalis. Vedėjai nuostabūs. 

Nemažai sužinojau apie savo antrą pusę. Tai buvo 

pakylėjimas, sukurta nuostabi atmosfera... Parodėt, kad 

daug neartų dirvonų: dirbt, dirbt, dirbt. Trūksta 

nuolankumo, žaidžia egoizmas. Grįžtu iš savaitgalio, kuris 

viršijo lūkesčius. (Vyras) 

 Kilo įvairūs jausmai. Atrodė, kad viskas tvarkoje, bet 

atradau, kad dar yra kur tobulėti. Meilė yra darbas. Supratau, kad esam skirti būti kartu amžinai. Patyriau 

bendrystę. Be galo dėkinga... Rekomenduosiu dukrai ir bet kuriai porai. (Moteris) 

 Savaitgalis buvo poilsis ir galimybė atitrūkti nuo buitinių smulkmenų, darbų, pasigilinti į save. Patyriau 

žmonių gerumą, pabuvau tarp puikų žmonių, išklausiau nuoširdžių liudijimų, kas man suteikė jėgų toliau gyventi 

nelengvą šeimyninį gyvenimą. Buvau nustebinta, kad žmonės šitaip ruošiasi... Patyriau santykių atnaujinimą, 

nusiėmė įtampa, su naujom jėgom grįžtu namo. Stengsiuosi išlaikyti norą neapleisti dialogo... Ačiū už pastangas. 

Praleidome nepamirštamą laiką. (Moteris) 

 Patyriau daug teigiamų jausmų, siurprizų. Susitikimai paskatino giliau apmąstyti savo santuoką, ryšį su 

žmona ir tvirtesnį gyvenimą šeimoje. Po šio savaitgalio mūsų tarpusavio ryšys bus dar tvirtesnis. Atradau tai, kas 

senai buvo užkišta... Darbas su staklėmis paprasčiau - mygtuką paspaudi ir veikia, o čia su žmogum... Viską 

pervertė, išjudino... Reikės perdėlioti mintis. Tai gali pakeisti ir ateities bendravimą. Svarbu viską daryti su 

Dievu, nes kur Dievo nėra, tobulumo būti negali. (Vyras) 

 Supratau, kad daug ko nežinau. Tikėjimas – tik ėjimas. Priklauso ir nuo to, su kuo pasirenki eiti. Supratau , 

kad turiu su kuo eiti - su žmona ir su jumis... Atradau  tokią dovaną, pačią gražiausią - tai žmona. Grįžtu namo 

pailsėjęs... Ir iš kur tiek jėgų? Prisigalvojau darbų, energijos prisipildžiau. Anksčiau mintys buvo užveržtos, 

prispaustos... o dabar atsilaisvino, smegenims laisviau pasidarė... Pasidalinsiu su artimaisiais, kad verta pabūt. 

(Vyras) 

 Galiu tik paantrinti vyrui. Mums abiems reikia stengtis. Supratau, kad būtent su vyru noriu visa tai pereiti, 

visa tai daryti. Dėkoju Dievui, kad žingsniuojam geresnės santuokos link. Patyriau, kad labai mylim vienas kitą. 

Ačiū. Patyriau labai daug romantikos. Labai stipriai išgyvenau savanorystės dovanos  „vaisius“. (Moteris) 

 Patyriau pačius geriausius jausmus. Patyriau, kad mes esam labai panašūs ir net pranašesni , nei 

galvojome. Supratau, kad einame teisingu keliu siekdami tarpusavio supratimo ir melsdami Dievo, kad jis mus 

vestų keliu į tikrąjį džiaugsmą. Tai buvo vienas iš geriausių potyrių mūsų gyvenime ir ... keliausim toliau. (Vyras) 

 Šis savaitgalis davė daug minčių ir išgyvenimų. Privertė giliau pažvelgti į mūsų jausmus ir suprasti, kad 

nereikia visko vertinti paviršutiniškai. Žmogus sudėtinga būtybė, tai, ką matome yra arba netikra, arba tik dalelė 

tiesos. Lydėjo permainingi jausmai. Sunkus penktadienis, šeštadienis lengvesnis. Sekmadienis – kaip kulminacija 

su palaiminimu. Patiko šeimų liudijimai. Patyriau, kad kitos šeimos taip pat turi problemų, išgirdau, kaip 

sprendžia tas problemas, gavau naujų minčių, pamokų. Grįžtu su meile Dievui, vyrui ir žmonėms. Ačiū už 

bendrystę.  (Moteris) 

 Patyriau poilsį, džiaugiuosi kad turėjau savo maldos laiką. Džiaugiuosi, kad buvo koplytėlė su 

Švenčiausiuoju sakramentu. Grįžtu su dėkingumu, tiems, kas pakvietė, Dievui, jums visiems. Aš pati daug ką 

savyje atnaujinau..... Esu labai dėkinga už tai, ką darote vardan šeimų. Man asmeniškai patirtis – maldos, 

apmąstymų, įžvalgų – tiesiog buvo malonės  ir poilsio Dieve metas. Tikiu, kad palikau čia labai daug 

nereikalingo balasto ir su naujomis jėgomis grįžtu į savo kasdienį gyvenimą ir misiją, o kartu išsivežu didelę viltį, 

kad šis judėjimas plėsis mūsų vyskupijoje, apimdamas vis daugiau žmonių. (Sesuo vienuolė) 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Vilkaviškio vyskupijos šeimos cento pastangomis vasario 6 dieną 

Marijampolėje startavo porų, kurios dalyvavę savaitgalyje „Sutuoktinių 

susitikimai“,  posavaitgaliniai užsiėmimai. Kartą per mėnesį poros 

susitiks, kad toliau ugdytų savo dialogą. O tai vykdyti padeda 

Savaitgalinius susitikimus vedančios poros iš Kauno ir Vilniaus bei 

Šventos Šeimos vienuolijos sesuo Fausta. Ačiū jiems. 

 

 

Bendruomenės „Sutuoktinių susitikimai“ Nacionalinis kongresas 

2017 m. vasario 26 d. 12 val. bendruomenės „Sutuoktinių susitikimai“ animatorių šeimos rinkosi švęsti 

šv. Mišių į Kaišiadorių katedrą. Po Mišių katedros klebonas papasakojo apie Gailestingumo koplyčios 

atsiradimą ir parodė garbingojo arkivyskupo Teofilio Matulionio, kuris buvo Kaišiadorių vyskupas, 

palaidojimo kriptą, papasakojo apie jį. Kriptoje visi drauge pasimeldėme. 

Pagrindinė Kongreso užduotis – išrinkti naujus vadovus, nes, remiantis įstatais, buvusiųjų vadovų 

Danguolės ir Donato Zalepūgų kadencija baigėsi. Naujais nacionaliniais vadovais išrinkti Daiva ir Jonas 

Junevičiai. Kauno vedanti pora – Aistė ir Darius Ruzgai; Panevėžio – Daiva ir Gediminas Vasiliauskai. 

Vilniui dar teks ateityje rinkti savo vedančiąją porą. 

„Sutuoktinių susitikimai“ tampa labai populiarūs, nes paskutinius du kartus užsiregistravo tiek daug 

porų, kad teko organizuoti po du savaitgalinius renginius vienu metu. Kovo 17 - 19 d. Marijampolėje 

vyks jau ketvirtas šiais metais savaitgalis „Sutuoktinių susitikimai“. 

 

Lietuvos šeimos centras 

Kaip ir sausio mėnesį, paskutinį vasario savaitgalį vyko sutuoktinių porų mokymai „Pora porai“. Tai 

savipagalbos tarp porų mokymai. VDU dėstytoja dr. Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė ne tik dėstė teorinę 

medžiagą, bet daug dėmesio skyrė praktiniams užsiėmimams. Didžiausia dovana vieni kitiems esame 

mes patys ir mūsų vieni kitiems dovanojamas laikas. Mūsų elgesį įtakoja mūsų emocijos, lūkesčiai, 

įsitikinimai ir baziniai poreikiai. Būtent todėl, jei elgesys netinkamas, reikia kalbėtis, ar tie baziniai 

poreikiai (poreikis mylėti ir būti mylimam bei saugumo poreikis) buvo ir yra patenkinti.  

Nuostabu, kad 12 sutuoktinių porų su džiaugsmu tęsia šiuos mokymus. 

Sekmadienį apie pietus mokymus tęsė dr. Nijolė Liobikienė. Ji kalbėjo apie tai, kas trukdo mūsų 

susitikimui su kitu žmogumi. Būtina atpažinti tiek savo poros ribotumus, tiek konsultuojamųjų reakciją į 

stresą ir gynybinius mechanizmus: neigimą, vengimą, kompensaciją, racionalizaciją, perkėlimą, 

projekciją, sublimaciją, regresiją ir išstūmimą.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Mokymai buvo labai įdomūs ir visi laukia naujų susitikimų. Mokymų tąsa vyks kovo 24-25 dienomis 

Lietuvos šeimos centre.  

 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Seminaras „Ribos: kas tai?“ 

 

Vasario 24 d. Šeimos centre vyko seminaras „Ribos: kas tai?", kurį vedė VDU dėstytoja doc. dr. Nijolė 

Liobikienė. Tai jau penktasis seminaras iš ciklo, skirto sutuoktinių poroms ir Šeimos centro 

savanoriams.  

Kokios mano ribos? Ar jos remiasi laisve, atsakomybe, meile ir pagarba? O gal kas nors veržiasi į mano 

ribas? Tokius klausimus nagrinėjo gausiai susirinkę dalyviai, po to atskirose – vyrų ir moterų – 

grupelėse vyko diskusijos apie ribas savo šeimose ir kas padeda jų laikytis. 

Seminaro metu LSMU Kinologijos centro Profesionalios 

kaniterapijos tarnybos specialistės pristatė kaniterapiją ir papasakojo 

apie neseniai Lietuvoje susikūrusią organizaciją „Canines for Christ 

Lithuania“, priklausančią tarptautinei krikščioniškai organizacijai 

„Canines for Christ“. Jos tikslas – naudojant specialiai parengtus 

šunis, skleisti bendruomenėje Dievo meilės, vilties, gerumo ir 

užuojautos žinią. Kaniterapijos užsiėmimus išbadė į seminarą su 

tėveliais atvykę vaikučiai. 

Seminarą parėmė Lietuvių katalikų religinė šalpa ir Vokietijos 

solidarumo akcija Renovabis. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=4288&pg=1  

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Vyskupijos Šeimos centre dvyliktus metus pradėjo Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlė. Dėkojame 

ilgus metus mokyklėlėje susitikimus apie gimdymą vedusiam gydytojui ginekologui Židrūnui 

Janušauskui. Nuo šių metų jį pakeitė gydytoja ginekologė Ramunė Baltrušaitienė. Šalia įprastų temų 

pradėjome naują susitikimą „Kūdikio laukiančios šeimos psichologija“. Paskaitą skaito psichologė Ilona 

Grubinskienė. Vasario mėnesio cikle į mokyklėlę susirinko 43 dalyviai. 

 

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

Kursas tėvams, auginantiems paauglius 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centre rinkosi tėveliai, kurie augina 12-18 

metų paauglius ir nori geriau suprasti, priimti ir mylėti savo vaikus. 

Tėvai rinkosi vieną kartą į savaitę, trečiadieniais, stebėjome video 

seminarus, po jų dalyviai dalinosi savo įžvalgomis ir patirtimi, atliko 

užduotis, bendravo tarpusavyje. Didžiausias iššūkis bendraujant su 

savo vaikais – nepaskirstytas laikas ir daug laiko bei dėmesio 

skiriama medijoms. Todėl daug diskusijų sukėlė ši tema ir tėvai 

kalbėjosi, dalinosi savo patirtimi, kokiu būdu padeda jaunimui pabėgti 

nuo medijų į gyvą bendravimą. Dar vienas įdomus dalykas. Video 

medžiagoje buvo daug kalbama apie tai, kaip jaunuoliai nori į vakarėlius, kaip tėvams reaguoti, kokia 

disciplina turi būti įvesta. O medžiagą žiūrėjusi viena mama dalijosi patirtimi, kad jos dukra kaip tik 

atvirkščiai, niekur nenori iš namų eiti, geriausias draugas – internetas, ten vyksta bendravimas, 

pokalbiai, diskusijos ir didelė dalis gyvenimo. Tačiau darydami namų užduotis tėvai jas atlikdavo 

drauge su vaikais, todėl tokiu būdu galėjo praleisti su jais daugiau laiko ir sužinoti daugiau dalykų apie 

savo paauglio pasaulį. 

Atsiliepimai: „Ši programa man asmeniškai labai patiko, daug aiškumo įnešė, kaip bendrauti su savo 

vaikais; kai ką mes jau darydavom, tai padrąsino ir toliau taip elgtis“ (Tėtis, dukrai 15 metų) 

 

Praktinis teorinis seminaras „AŠ+TU. Ar mes pora?“ 

Tai neįprastas praktinis seminaras poroms. Susitikimų ciklą sudarys du vakarai  - pasimatymai 

sutuoktiniams. Pirmasis seminaras vyko vasario 17 dieną, kai visai neseniai šventėme šv. Valentino 

dieną bei Nepriklausomybės ir meilės savo Tėvynei dieną. 

Pagrindinis diskusijų objektas – kaip mes bendraujame. Poros diskutavo apie savo bendravimo kokybę, 

susikalbėjimą, ar gerai pažįstame save ir kitą. Taip pat darė daug 

praktinių užduočių. Seminarą vedė psichoterapeutė Loreta. Jos 

pagrindinis tikslas buvo paskatinti poras kalbėtis apie savo santykį, 

sudaryti sąlygas sutuoktiniams iškelti nepatogius klausimus, 

pavyzdžiui – kaip aš jaučiuosi poroje – ir į juos patiems atsakyti. 

Sakėme komplimentus vienas kitam, dovanojome bendravimo laiką. 

Didžiausias akcentas ir užduotis buvo parašyti meilės laišką savo 

sutuoktiniui.  

Antrasis ciklo susitikimas apie ritualus ir tradicijas šeimoje vyks 

gegužės mėnesio viduryje, kai švenčiama pasaulinė Šeimos diena. 

Atsiliepimai: “Mane tai atitempė žmona, bet po seminaro, galiu pasakyti, kad visai gerai, kad čia 

atėjau, gerai praleidau laiką; nors visada galvojau, kad tarp mūsų viskas gerai, bet žmonai kažko vis 

trūko“ (Kornelijus) 

 

Žmonų maldos grupė 

Kovo 1 dieną prasidėjo neįprastas projektas – į grupelę susirinko moterys, žmonos, kurios nori melstis 

už savo vyrus, už jų patiriamas nesėkmes, už jų sveikatą ir daug kitų gražių intencijų. Susirinkusios 

moterys liudijo, kad jų vyrai tikrai nuostabūs žmonės, tačiau jiems labai reikia palaikymo tam tikrose 

gyvenimo situacijose – turi priklausomybių, sveikatos problemų, bendravimo problemų, jaučia pyktį ir jį 

garsiai išreiškia ir pan. Tam, kad šios problemos spręstųsi, neužtenka vien moters prašymo, reikalinga ir 
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Dievo pagalba. Susitikimo metu moterys meldžiasi, dalinasi savo patirtimi, o namuose pagal nuorodas 

skaito Šventą Raštą ir apmąsto pateiktas eilutes.  

Grupė renkasi vieną kartą į savaitę, užsiėmimas trunka apie 1,5 val. Visą ciklą sudaro 10 susitikimų. 

Vyks penki susitikimai, po to bus žiūrimas filmas, jis aptariamas, po to kitas penkių susitikimų ciklas. 

Tai naujas projektas, kurį numatyta plėsti ir į Šiaulių vyskupijos dekanatus bei parapijas, kur moterys 

galėtų rinktis savo iniciatyva ir melstis už savo sutuoktinius. Projektus dalinai finansuoja Vokietijos 

katalikų akcija - Renovabis  

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Kretingos dekanato  šeimos centras  

Vasario 18 d. Kretingos parapijoje vyko tradicinė kasmet šeimų laukiama jau penktoji Valentino šventė 

kitaip. Šiai šventei tiko pavadinimas iš popiežiaus Pranciškaus dokumento "Amoris Laetitia" - jo 

cituojamo italo poeto eilėraščio eilutė: "...kelyje greta viens kito esame daugiau nei vienu du..." Į šventę 

susirinko apie 40 porų. Drauge klausėmės kunigo Antano Mačiaus katechezės, nuoširdaus Dagilių 

šeimos liudijimo, drauge linksmai dainavome "chorų karuose", vaišinomės, dalijomės bendryste 

gražiame bendruomenės būryje. Vakarą vainikavo tradiciniai liaudiški šokiai ir žaidimai su Klaipėdos 

folkloro grupe "Ainiai", kurie kasmet mus pradžiugina visa valanda linksmybių šokant iki prakaito.  

Šventės video: https://drive.google.com/file/d/0B-27P8tdpblbdHNKV1pseXZvUVU/view?usp=sharing 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mažeikių dekanato šeimos centras 

Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje jau antrus metus kartą per mėnesį meldžiamasi už šeimas. 

Vasario 26 d. susirinko negausus būrelis šeimų, tačiau labai karštai meldėmės už sergančias šeimas, už 

namuose sveikstančius savo vaikus ir už visų parapijos šeimų dvasinį atsinaujinimą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://drive.google.com/file/d/0B-27P8tdpblbdHNKV1pseXZvUVU/view?usp=sharing


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 111                                                2017 03 17 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 11 

Kovo 9 d. „Mamos ir dukros popietė“ 

„Mamos ir dukros popietė“ - tai 2,5 val. mamų susitikimas su savo augančiomis dukromis. Susitikimo 

metu pagarbiai kalbamasi apie mergaitės vaisingumo dovaną – galimybę būti mama. Dažnai mergaitėms 

tai būna pirmasis pokalbis apie jos kūne, o kartu ir sieloje, vykstančius augimo pokyčius. Šiame 

susitikime dalyvavo 24 mamos ir dukros, kurios klausėsi informacijos apie fiziologinius procesus, 

veikiančius žmogaus mąstymą, jausmus, pasaulio suvokimą, taip pat turėjo galimybę savo slapčiausius 

padėkos ir meilės žodžius perduoti mamai laiškuose ir gauti laišką su palaikymu iš savo mamos. 

Pasibaigus labai greitai prabėgusiam grupelės laikui mergaitės rašė: „man labai patiko ši grupelė, nes aš 

supratau iš kur atsiradau“ (10 m. dalyvė), „tai buvo labai išsamus pasakojimas apie paauglystę, manau 

pasisėmėme daugiau informacijos, kaip kalbėti s su savo vaikais“ (13 m. mergaitės mama).  

Mamos – dukros popietės iš dalies remia:  

 

  

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos miesto šeimos centras 

Vasario 5 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijiečiai šventė Šeimų Mišias. Tradiciškai šeimos 

skaitė skaitinius, nešė atnašas ir po jų rinkosi į Šeimos centrą bendrystės arbatos puodeliui bei knygos 

Meilė santuokoje pagal Amoris Laetitia nagrinėjimui. 

Kol skautai žaidė su vaikais, ne gausus, bet labai entuziastingas būrelis gvildeno kantrybės dorybę. Kas 

toji kantrybė? Pakantumas, užsispyrėliškumas, nuolankumas? Atsakymų ieškojo popiežiaus enciklikoje. 

Viena iš minčių apie kantrybę: "Kantrumas reiškiasi tada, kai asmuo nepasiduoda impulsams ir vengia 

užsipulti". 

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

5018455054/1878085005760720/?type=3&theater 

PORA - PORAI palydėtojų mokymai 

Vasario 17-18 d Šeimos centre savanoriai porų palydėtojai intensyviai gilino savo žinias bei praktinius 

įgūdžius drauge su dr. Nijole Liobikiene. Mokymus remia Renovabis. 

Vasario 24 d. vakarienė su sužadėtinių programos savanoriais. Dalinomės rūpesčiais ir troškimais. 

Dėkojome savanoriams už jų neišblėstantį ryžtą ir tarnystę poroms besiruošiančioms santuokos 

sakramentui.  

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Marijampolės dekanato šeimos centre vasario 5 d. vyko jau trečias kasmėnesinis šeimų klubo 

susitikimas. Jo metu buvo nagrinėjamos nesutarimų šeimoje priežastys, įvertinant jų ryšį su galimomis 

krizėmis, neištikimybės ar net skyrybų pavojumi. 

Susirinkusieji įvardijo kasdieninius, iš pažiūros nereikšmingus dalykus, kurie kartojasi, kaupiasi ir veda 

prie santykių krizės. Tai gali būti namų buities ir ruošos darbai, vaikų priežiūra, kai ji netolygiai 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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paskirstoma, egoistiškai iškeliant savo interesus, pomėgius, neatsižvelgiant į kitą, neįvertinant jo 

pastangų, norų, pomėgių, kuriems nelieka laiko. 

Pažiūrėjus filmo "Kovos kambarys" ištrauką, buvo diskutuojama, dalijamasi įžvalgomis apie 

aplinkybes, kai vieno iš sutuoktinių karjeros sėkmė gali vesti į puikybę, nejautrumą kitiems. Pastebėta, 

kad reikia sąmoningai kovoti už savo santuoką, prašant Dievo pagalbos priešintis tam, kas skiria. 

Įvertinta ir vyresnių porų patirties reikšmė, kai jie pasidalija palydėdami jaunas poras. Apie tai kalbama 

ir popiežiaus apaštališkame paraginime šeimoms, ir knygoje "Santuokinis dvasingumas", kurios 

patarimais iš Lino ir Rimos Sidrių patirties ir užbaigtas susitikimas. 
 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Kursas tėvams, auginantiems paauglius 

Paauglystė - labai sunkus laikas ne tik kiekvienam vaikui, bet ir 

kiekvienam tėvui. Vis daugiau tėvų supranta, kad paauglystė 

yra viena iš vaiko psichologinės raidos dalių ir nori jai tinkamai 

pasiruošti. Dažnai tėvai ieško informacijos apie paauglystę 

straipsniuose ar knygose, bet dar dažniau ieško kursų, kuriuose 

būtų „gyvai“ kalbama kaip geriau sutarti su savo paaugliu. 

Šeimos centre, vasario 24 dieną, pradėjome užsiėmimus 

tėvams, kurie augina paauglius. Tai Nikio ir Silos Lee DVD 

formatu parengti užsiėmimai  tėvams. Mokymuose dalyvauja 

dešimt šeimų. Pastebime, kad į kiekvieną grupę ateina tėvai auginantys vis jaunesnius paauglius. Taigi 

arba tėvai labai sąmoningėja ir nori kuo anksčiau pasiruošti paauglystei, arba vaikai žymiai greičiau 

bręsta.  

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Konferencija „Krikščioniškas veikimas bendrojo gėrio link” 

Kovo 4 d. dalyvavome Krikščioniško pilietinio veikimo forumo 

organizuotoje konferencijoje Vilniuje „Krikščioniškas veikimas 

bendrojo gėrio link”. Pranešimus skaitė Benas Ulevičius, 

Vygantas Malinauskas, Vincentas Vobolevičius. Taip pat vyko 

teminės diskusijų grupės.  

Beno ir Vincento pranešimus klausykite: 

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/77991-2017-03-09-08-

00-aktualijos.html  

Vyganto pranešimas: http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/77833-2017-03-07-08-00-aktualijos.html  

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Vasario 23 d. Klaipėdos miesto šeimos centro lankymas 

Klaipėdos miesto šeimos centre vyko pirmoji šiemet Telšių vyskupijos šeimos centro vizitacija. 

Susitikimo metu pasidžiaugėme šeimos centro vykdoma pagalba šeimoms, aptarėme sunkumus ir 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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planavome artėjančias bendras veiklas. Esame dėkingi Klaipėdos miesto šeimos centro direktoriui kun. 

Andriui, reikalų vedėjai Astai ir visiems centro savanoriams už šeimų stiprinimą! 

           Šeimos centrų lankymą iš dalies remia: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kovo 10 d. susitikimas su VšĮ „Būk su manimi“ vaikų dienos centro darbuotojomis ir 

savanorėmis 

Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje kovo 10 d. vyko susitikimas su VšĮ „Būk su manimi“ 

vaikų dienos centro darbuotojomis ir savanorėmis. Susitikimą pradėjome bendra malda Šv. Mišiose, o 

po jų keletą valandų dalijomės patirtimi apie darbą su 

šeimomis, kurios patiria krizes. Labai džiaugiamės, 

kad vaikų dienos centro vadovė Jolita Butkienė dienos 

centro veiklose ypatingą dėmesį skiria svarbiausiai 

vaiko aplinkai – šeimai, nes neapsiriboja vien vaiko 

gyvenimu, bet teikia visapusišką ir profesionalią 

pagalbą visiems šeimos nariams. Susitikimo metu 

aptarėme pagalbos moteriai krizinio nėštumo metu 

gaires. Tokia pagalba taip pat aktuali vaikų dienos 

centre besilankančioms šeimoms. Šis patirčių pasidalijimas padėjo iš arčiau pamatyti su kokiomis 

krizėmis susiduria Mažeikių r. šeimos, kokio pobūdžio paramos jiems labiausiai reikia ir kokios 

institucijos gali suteikti pagalbą, pagrįsta artimo meile.   

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Nuo vasario 1 dienos į Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro komandos gretas įsijungė nauja darbuotoja  

Jovita Arlienė. Labai džiaugiamės, nes jos atėjimas į šeimos centrą, kartu yra ir liudijimas apie Dievo 

daromus stebuklus. Ji meldė Dievo darbo, bet nuolankiai, 

nieko nesitikėdama, atėjo į šeimos centrą savanoriauti. O 

mes tuo metu kaip tik svarstėme apie galimybę priimti dar 

vieną žmogų į savo ratą, bei prašėme Dievo, kad Jis 

pakviestų tą žmogų, kurį Jis yra išrinkęs. Per šį susitikimą 

Dievas atliepė į visų mūsų maldas. Tikime, kad Jo planas yra 

pats geriausias mums ir labai prašome jūsų nepamiršti mūsų 

naujos, šviežios komandos ir užtarti mus savo maldose.  

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro direktorė Diana 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Pukelienė vasario mėn. 7 dieną vyskupijos kunigų susirinkime pasidalino 2016 metų šeimos centro 

veikla ir rezultatais, pristatė naujų 2017 m. veiklos kryptis, naujus projektus, pasidalino pastebėjimais 

dėl šeimų sielovados ir tuo, kas jai geriausia pasitarnauja. Pakvietė visus bendradarbiauti, buriant, 

kviečiant šeimas į bendruomenes, kad jose galėtų augti nauji šeimų sielovados pagalbininkai.  

Šeimos centras, siekdamas plėsti galinčių tarnauti išsiskyrusių sielovados darbininkų gretas, delegavo 

tris žmones į vasario 24 - 26 d. Bendrakeleivių organizuotą seminarą Guronyse „Dvasinio palydėjimo 

pagrindai“. Tris dienas buvo klausomasi, diskutuojama jautriomis temomis. Visus seminaro dalyvius 

jungė bendra malda bei Šv. Mišių auka. Seminaras dar bus tęsiamas ateinančiais mėnesiais Vilniuje.  

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras vasario 27 dieną susitiko su Lazdijų dekanato šeimos centro 

savanoriais ir vicedekanu kun. Nerijumi Žvirbliu.  Prie arbatos vyko pasidalinimas apie nuveiktus 

darbus ir dabar vykdomas veiklas.  

Šeimos centre darbuojasi septyni savanoriai, kurie ruošia sužadėtinius Santuokos sakramentui bei, pagal 

galimybes, įsijungia ir į kitas, šeimų sielovadai skirtas veiklas. Visi turėjo galimybę pasidalinti rūpimais 

klausimais, džiaugsmais ir iškylančiais sunkumais.  

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro direktorė Diana Pukelienė pasidalino savo patirtimi vedant 

sužadėtinių susitikimus.  Paaiškino, kaip elgtis su poromis, kurios gyvena užsienyje ir tik trumpam 

atvyksta į Lietuvą ar parvyksta tik prieš santuoką.  Pakvietė aktyviau dalyvauti Vyskupijos Šeimos 

centro organizuojamuose renginiuose savanoriams, taip pat paragino kreiptis ir įvairiais klausimais ar 

prireikus pagalbos vykdant veiklas. Iškelta mintis bent kartą per mėnesį savanoriams rinktis bendrai 

maldai bažnyčioje ar parapijos namuose, kad visus darbus laimintų Dievo malonė.  Susitikimo pabaigoje 

Diana padėkojo už savanorystę ir viltingai žvelgdama į ateitį padrąsino imtis naujų iniciatyvų bei 

palinkėjo naujų savanorių įsijungimo į šeimos centro veiklą. 

 

Renginiai visuomenei 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 
 

2017 m. kovo 4 dieną (šeštadienį) įvyko Panevėžio vyskupijos ir jaunimo globėjo šv. Kazimiero šventė 

– Jaunimo diena. Šventės tikslas parodyti jaunam žmogui, kad kiekvienas esame pašaukti į šventumą 

toje vietoje ir tame laike, kur esame ir kur gyvename.   

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras šventėje taip pat turėjo savo 

misiją – šventės dalyvius ir miestiečius pavaišinti Šv. Kazimiero 

sriuba. Viena iš šventojo savybių – meilė ir atjauta vargšams. Todėl 

dalindami sriubą, kartu dovanojome simbolinį drobinį grūdų 

maišiuką su kvietimu apsidairyti savo aplinkoje, kur aš galiu 

pasitarnauti vargstančiam, stokojančiam, kaip galiu parodyti meilę 

artimui. 

Nors šventėje dalyvavo apie 400 dalyvių iš visos vyskupijos, pasotinome ne tik šventės dalyvius. Įsikūrę 

miesto širdyje, Laisvės aikštėje, šilta sriuba vaišinome visus praeivius. Išdalinome apie 600 porcijų. Už 

pagalbą ruošiant sriubą esame dėkingi Lietuvos kariuomenės daliniams, Šv. Juozapo globos namams, 

Maltos ordino Panevėžio skyriui. 

Šv. Kazimiero sriubos užteko ne tik į šventę atėjusiems: likusia sriuba pasidalinome su Panevėžio 

nakvynės namais ir Šeimos namais (Lietuvos agentūros SOS Vaikai Panevėžio skyrius). Šventės 

dalyvius ir miestiečius šildė ne tik maistas, bet ir gera nuotaika, kurią dovanojo folkloro ansamblis 

„Raskila“, vad. Lina Vilienė. Daugiau apie renginį galite rasti čia:  

https://www.naujienos.lt/leidinys/sekunde/jaunimas-ragino-priminti-sv-kazimiero-misija/ 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.naujienos.lt/leidinys/sekunde/jaunimas-ragino-priminti-sv-kazimiero-misija/
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Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Marijampolėje Krikščioniškas kino klubas pasiūlė šeimoms svarbią tėvystės temą. Marijampolėje 

Ramūnas Aušrotas pristatė prancūzų režisieriaus Yves Robert sukurtą filmą "Mano tėčio šlovė", kuris 

atskleidžia tėvo reikšmę vaikystėje, ką gali reikšti tėčio veikla, sėkmė berniukams, jo sūnums, kitų šalia 

esančių vyrų autoritetas, bendra veikla su jais (nuotykis, kelionė, sporto ar medžioklės, žūklės 

rezultatai). Žiūrovai pabuvo šviesiame vaikystės pasaulyje, pasijuokė iš vaiko protu suvokiamo pasaulio 

aiškinimo (vaikų atsiradimo per bambą teorija), susimąstė dėl suaugusių religingumo pavyzdžio 

reikšmės, jautrumo melui ir kt. Prie arbatos buvo gera pasidalinti bendros veiklos su vaikais patirtimi. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/

