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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 

Sveiki, sulaukę Šventų Velykų! 

Ir toliau mylėkite, darbuokitės, kurkite, gelbėkite, patarkite bei ilsėkitės Kristaus 

prisikelimo džiaugsmo kupina širdimi! 

Aistė, Aušra, Dalia 

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

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

„Pažink save“ susitikimai 

Kovo 18 d. „Pažink save“ savanoriai besirengiantiems Sutvirtinimo sakramentui Kauno mieste liudijo ir 

vedė temas: „Aš“, “Jie ir Jos“, „Ar tai meilė?“, „Kodėl verta laukti?“, „Gyvybė“. Šiomis temomis kovo 

27 d. pažinksaviukai taip pat dalijosi Kauno Jėzuitų gimnazijoje. 

Kovo 20 d. „Pažink save“ komanda pravedė Viešo kalbėjimo mokymus programos savanoriams. Jų 

metu dalyviai sužinojo apie skirtingas auditorijas ir kalbėtojus, apie vyraujančius mitus, kūno kalbą ir 

pan.  

Kovo 24 - 26 d. vyko “Pažink save” savaitgalis „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės sodyboje 

Raudondvaryje. Šis savaitgalis, kuriame dalyvavo 24 dalyviai, buvo skirtas naujų savanorių ugdymui ir 

rengimui. 

 

Keletas dalyvių atsiliepimų: 

 Patiko visa programa, nes labai aktualios temos, kurias turi žinoti kiekvienas ir būti apie tai susipažinęs. 

Labai geri kalbėtojai ir taip pat viskas aiškiai pateikta ir labai suprantamai. Atsako į visus mums 

nežinomus klausimus. Patariu kiekvienam sudalyvauti!  

 Manau, kad jaunam žmogui svarbu išgirsti visas iš čia pristatytų temų tam, kad galėtų geriau pažinti 

save ir kitos lyties žmogų ir, prieš eidamas į santykį, pagalvotų apie iššūkius, įsipareigojimus ir pasekmes.  

 Patiko pakalbėti apie aktualius dalykus, nes sužinojau naujos info.  

 

Apie Balandžio 1 d. vykusį „Pažink save“ seminarą Raseiniuose pasakoja savanorė Lina: 

„Kiekvieną kartą gera sugrįžti į Raseinius, kur taip šiltai priima ir visada laukia Šeimos centro vadovė 

Irena. Šį kartą dalyviai dalijosi, kad ateidami nesitikėjo išgirsti nieko naujo ir įdomaus, bet labai 

džiaugėsi, kad sužinojo naujų dalykų ir kad temos buvo labai aktualios. Šiandieną retas jaunuolis 

kalbasi su tėvais apie santykius, apie vyrų ir moterų skirtumus, apie meilę, savivertę ar gyvybę. Todėl 

visos šios temos buvo ypatingai svarbios. Niekada nežinome, kas išlieka atmintyje ar kas pasikeičia 

jaunuolių gyvenime, bet su viltimi toliau nešame gyvybės ir meilės žinią”. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 112                                                2017 04 13 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 3 

„Pažink save“ seminarus remia Vokietijos katalikų akcija Renovabis ir Lietuvių Katalikų Religinė šalpa. 

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras  

Susitikimai su jaunimu mokyklose 

Kovo 15 d. Panevėžio vyskupijos Šeimos centro darbuotojai ir savanoris Ramūnas susitiko su 

devintokais Panevėžio J. Miltinio gimnazijoje. Atskirai merginų ir vaikinų auditorijose kalbėjome apie 

asmens savivertę, jos stiprinimą. Su 

merginomis diskutavome apie masinės 

medijos daromą įtaką jų savęs vertinimui, 

vaikinams – apie pornografijos žalą,  šeimos 

viziją; kaip svarbu mylėti save, kad galėtum 

dovanoti meilę kitiems 

Kovo 28 d. Panevėžio vyskupijos Šeimos 

centro direktorė Jolanta ir projektų vadovė 

Monika susitiko su aštuntokėmis Panevėžio 

Rožyno gimnazijoje, su kuriomis puikiai 

praleido laiką: kalbėjo apie merginų savivertę, 

medijų įtaką šiuolaikinės merginos įvaizdžiui. 

Atlikome interaktyvias užduotis, kurios merginoms itin patiko. Mokyklos skaitykloje palikome Šeimos 

centro lankstinukų.  

Balandžio 5 d. Panevėžio vyskupijos Šeimos centro darbuotojai Jolanta, Vilmantas, Monika ir savanoris 

Ramūnas nuvyko į Ramygalos gimnaziją, kurioje susitiko su vienuoliktokais. Padalinę klasę į dvi 

grupes: merginų ir vaikinų, Šeimos centro atstovai pasakojo apie savivertę, vertybes, diskutavo tema 

„Jie ir Jos“. Palietėme pašaukimo motinystei ir tėvystei temą, kurią nusprendėme ateityje aptarti 

išsamiau. Aptarėme kas yra jų autoritetas. Abi grupelės paliko vieni kitiems „žinutes“ kokios vaikinų ir 

merginų savybės juos labiausiai žavi.  

Susitikome su 47 jaunais žmonėmis. 

Kovo 31 d. Panevėžio vyskupijos Šeimos centre atnaujinome „Pažink save“ klubą. Šiandien klubą 

sudaro 12 narių: 9 programos savanoriai, dalyvavę „Pažink save“ savaitgalyje ir 3 nekantraujantys 

sudalyvauti. Klubo tikslas: organizuoti savaitgalio seminarus ar pavienes paskaitas lytiškumo ir rengimo 

šeimai temomis jaunimui Panevėžio vyskupijoje.   

 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras  

Jaunimas trokšta tobulėti!  Tai įrodė gausus jaunuolių būrys kovo 

10 - 11 dienomis dalyvavęs Šiaulių vyskupijos Šeimos centro 

organizuotame savaitgalyje „Pažink save”. 

„Pažink save"- tai lytiškumo ugdymo ir jaunimo rengimo šeimai 

programa, kurios metu jauni žmonės dalinasi savo žiniomis, 

diskutuoja aktualiomis temomis ir linksmai leidžia laiką kartu. 

„Pažink save” jaunimo komanda iš Kauno kovo 10 - 11 d. dalinosi 

savo mintimis su Šiaulių jaunimu ir diskutavo temomis: „Aš", „Vertybės ir charakteris", „Šeima", „Jie ir 

jos", „Ar tai meilė?", „Kodėl verta laukti?" ir daug kitų. Renginio metu netrūko šokių, žaidimų ir gerų 

emocijų. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Dalyviai linksmai leido laiką, po smagaus pasibuvimo miegojo Šiaulių vyskupijos pastoraciniame 

centre. 

Jaunimas išreiškė nuomonę, kad tai buvo labai reikalingas seminaras ir norėtų daugiau sužinoti apie 

savo kūną, draugystę, tarpusavio santykius. Daugiau nuotraukų: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3KXyot86OVUdXFyZ0c3WUFqLXM 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras  

Klaipėdos miesto šeimos centras: 

SKELBIMAS: „Ieškome atsakingo asmens (vyro arba moters) visą gyvenimą trunkančioms pareigoms 

užimti. Kandidatai turi būti pasiruošę dirbti 24 val. per parą 7 dienas per savaitę. Atostogos ar poilsio 

valandos iš anksto nenumatomos. Praverstų taisyklingos mitybos, sveikatos priežiūros, auklėjimo, vaikų 

psichologijos ir namų ūkio žinios. Darbo patirtis šioje srityje nebūtina. Jokia kvalifikacinė kategorija 

nesuteikiama. Reikia būti maloniam, švelniam, kantriam, energingam, mokėti mylėti, turėti humoro 

jausmą. Už šį darbą nemokama“. 

Kokiam pašaukimui skirtas šis skelbimas greitai įminė M.Mažvydo progimnazijos mokiniai, kuriuos 

atlydėjo mokytoja Lina M. į Šeimos centrą kovo 1 d. rytą. Su 6 - 8 kl. mokiniais kalbėjomės apie tai 

kaip atpažinti pašaukimą šeimai, ką daryt, jei dar nežinai kuo norisi būti. 

Kovo 16 d. popietę susitikime su Marijos Taikos Karalienės parapijos jaunimu, besiruošiančiu 

Sutvirtinimo sakramentui, kalbėjome ne tik apie Šeimos centro veiklos, programų specifiškumą, bet ir 

apie mums visiems duotos gyvenimo dovanos unikalumą. Gyvenimo kaip Dovanos priėmimą, dažnai 

aptemdo negebėjimas iš PRIVALAU (privalau mokytis, privalau eiti į bažnyčioje organizuojamas 

pamokėles ir t.t.) pereiti į PASIRENKU nuostatą. Nuostata, kuri įgalina visame kame ieškoti prasmės. 

Prasmės, suvokimo matas kodėl man svarbu tai, ką darau, augina, brandina. 

Duok Dieve, kad besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui jaunuoliai, mokytojos Irinos padedami, 

mokėtų pasirinkti kas vertinga... 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://drive.google.com/drive/folders/0B3KXyot86OVUdXFyZ0c3WUFqLXM
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Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras  

VVŠC programų koordinatorė Jovita Arlienė Kovo 17 dieną Aštriosios 

Kirsnos mokykloje organizavo  susitikimą su 8-tos, 10-tos ir 11-tos 

klasės mokiniais. Su jaunimu buvo bendraujama “Pažink save” 

programos tema “Aš”.  

Keli jaunimo atsiliepimai:  

 Paskaita buvo įdomi, priverčianti susimąstyti, kaip aš vertinu  

save, ką aš galiu įžiūrėti savyje ir kituose. 

 Nuomonė apie pamoką labai gera. Sukėlė didelį susimąstymą 

apie gyvenimą ir apie patį žmogų. 

 Tikrai privertė susimąstyti, kad gyvenimas sukasi ne tik apie 

kitus, bet reikia prisiminti ir save. 

 

 

Marijampolės dekanato šeimos centras: 

Kovo 7 d. Liudvinavo K. Borutos gimnazijos 8 - 9 kl. Moksleiviai dalyvavo pokalbyje apie lytiškumą. 

Mokyklos sveikatos priežiūros specialistė, kuri buvo šio susitikimo iniciatorė, išsakė mokinių nuomonę, 

jog šiais klausimais jie jau „viską žino“, bet gal dar būtų įdomu apie „apsisaugojimo priemones“. 

Paaiškėjo, kad į lytiškumą galima pažvelgti plačiau, geriau suprasti brendimo, kūno pokyčių ,lytinio 

potraukio prasmę, susieti tai su meile, šeima, vaisingumu. Tada ir “apsisaugojimas” praranda aktualumą. 

Moksleiviai išėjo rimtai susimąstę ir naujai pažvelgę  į lytiškumą, meilę. Kai kurie dar norėjo dalyvauti 

pakartotinai su kita grupe. 

Marijampolės Sūduvos gimnazijoje taip pat apie lytiškumą vyko pokalbis su devintokais, kurie 

pripažino, kad tai dėmesio verta sritis, į kurią neretai žiūrima ciniškai, nepagarbiai. Verta pažinti save, 

išsiaiškinti „nepatogius“ klausimus.  

Kovo 8 d. šios mokyklos  vienuoliktokai ( III gimnazijos klasės) diskutavo tema “Jie ir jos”- apie moterų 

ir vyrų vaidmenis, pareigas ir poreikius šeimoje ir visuomenėje, kūrė idealių vyrų ir moterų portretus, 

aiškinosi apie vyriškų vaidmenų krizę, feminizmo apraiškas, teigiamą ir neigiamą puses. Susitikimus 

vedė Lina Braukylienė. 

 

Aleksoto dekanato šeimos centras                                                                                                 

Pirmąją Gavėnios dieną šv. Mato gimnazijos 7b klasės mokiniai su tikybos mokytoja Lina Šumauskiene 

ir klasės auklėtoja dalyvavo vertybių programoje 

Pažaislio vienuolyne. Rekolekcijų tema: Šeima – Dievo 

dovana. 

Septintokai, žaisdami, atlikdami užduotis, pratimus, 

kalbėjosi apie šeimą, įsimintiniausias šeimos šventes, 

dalijosi įžvalgomis, kodėl svarbu turėti šeimą, 

kada  šeimoje jaučiasi laimingi, kada ir kodėl – 

nelaimingi. Mokėsi padėkoti draugui, priimti ir mylėti 

savo artimą, pripažįstant jo gebėjimus, charakterio 

savybes, pomėgius. Paskutinė užduotis – Lobis tėvams – 

mokiniams buvo jaudinanti, atsakinga: visi rašė padėkos 

laiškelius savo tėvams, seneliams. 

Rekolekcijų svarbiausia dalis – šv. Mišios – mokiniams suteikė naujos patirties, nes šv. Mišias 

aukojantis kunigas Arūnas Simonavičius pelenais pabarstė visų galvas. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Septintokai džiaugėsi kartu praleista kitokia diena, pokalbiais, bendryste, naujomis įžvalgomis ir 

apgailestavo, kad ji taip greitai prabėgo. 

 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras  

Kovo 12 d.  “Pažink Save“ programos savanoriai vyko į Jonų bendruomenės jaunimo susitikimą kalbėti 

temomis- “Tai, apie ką nekalbam” bei “Kelias į santuoką”.  

Kovo 18 d. didžiulė- net 11 pažinksaviukų komanda vedė savaitgalį Vilniaus Jėzuitų gimnazijos 

moksleiviams. Kalbėti šiems jaunuoliams visada yra nemenkas iššūkis, ypač šį kartą, nes savaitgalį vedė 

pakankamai jauna ir mažiau kalbėjimo patirties turinti savanorių komanda. 

Tačiau nepaisant to savaitgalis praėjo puikiai, tai buvo puiki patirtis - tiek mūsų savanoriams, tiek 

jėzuitų gimnazijos 9-okams. Renginyje dalyvavo netoli 50-ies jaunuolių! 

Kovo 19 d. savanoriai baigė “Pažink Save” visų 10 užsiėmimų ciklą Vilniaus Jonų bendruomenės 

jaunimui gyvybės ir vaisingumo temomis. Jonų bendruomenės jaunimas dėkojo savanoriams už ypač 

įdomų ciklą, kurio dėka daugiau sužinojo apie santykius, lytiškumą, gyvybės vertę. 

Kovo 25 d. „Pažink Save“ programa nukeliavo į Vilniaus Arkikatedros Bazilikos parapijos namus! 

Susitikimas buvo vedamas jaunimui, kuris ruošiasi Sutvirtinimui. Tema- “Jie ir jos”. Jaunimas džiaugėsi 

įdomiu susitikimu ir  svarstė galimybę pratęsti pažintį su programa ir sudalyvauti ir kitose mūsų 

programos temose. 

 

 

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/ 

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

 

 Posavaitgaliniai susitikimai balandžio mėnesį: 

Vilniuje, Kaune ir Marijampolėje:  balandžio 21 d.  

(Vilniuje – po vakaro Šv. Mišių (17.30 val.) Šv. Kazimiero bažnyčioje senojoje zakristijoje (altoriaus 

dešinėje) ~ 18.15 val.  

Kaune – Lietuvos šeimos centre, 18:30 val.;  Marijampolėje – Šeimos centre, 18:00 val.  

Pasvalyje: balandžio 20 d. Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapijos namuose,  po 18 val. Šv. Mišių.  

Laukiame visų, dalyvavusių Sutuoktinių susitikimų judėjimo pagrindinėse rekolekcijose.

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/
mailto:lsc@lcn.lt
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Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Seminaras „Vyro slėpinys: ar įmanoma suprasti?“ 

Kovo 31 d. Šeimos centre vyko seminaras „Vyro slėpinys: ar įmanoma suprasti?“. Seminarą vedė 

Darius Ruzgas ir doc. dr. Nijolė Liobikienė. Seminaro dalyviai, pasidaliję į atskiras vyrų ir moterų 

grupes, bandė atsakyti į klausimą, kaip padėti vienas kitam labiau atskleisti savąjį 

vyriškumą/moteriškumą. Atsakymus rasite mūsų FB paskyroje https://www.facebook.com/kaunosc/  

Apie seminarą plačiau: http://kaunoseimoscentras.lt/seminaras-vyro-slepinys-ar-imanoma-suprasti-

2017-03-31/  

Seminarą parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis ir Lietuvių Katalikų Religinė šalpa 

 

Vaikų dienos grupės užsiėmimai 

Kovo 27 d. LSMU Kinologijos centro Profesionalios kaniterapijos tarnybos ir „Canines for Christ 

Lithuania“ specialistės Ineta Martinkevičiūtė, Gintarė Urbonavičiūtė ir Sonata Kamarauskienė su savo 

augintiniais pravedė kaniterapijos užsiėmimus vaikų dienos grupės vaikams. Šiuo metu užsiėmimuose 

taip pat dalyvauja studentai iš Pietų Korėjos ir Italijos. Vaikų dienos grupę remia LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija. 

  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/kaunosc/
http://kaunoseimoscentras.lt/seminaras-vyro-slepinys-ar-imanoma-suprasti-2017-03-31/
http://kaunoseimoscentras.lt/seminaras-vyro-slepinys-ar-imanoma-suprasti-2017-03-31/
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Telšių vyskupijos Šeimos centras  

Darbas su šeimomis 

Kovo 5 d. šventėme Šeimų sekmadienį. 

Kovo 18 d. vakare Šeimos centre vyko pristatomoji pažintinė paskaita apie NaProTechnologiją ir 

Kreitono modelį. Klaipėdos šeimos centro savanoriai bei dar kelios sutuoktinių poros gilino šia tema 

savo žinias. 

 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras  

Šeimų klubo kovo mėnesio susitikimo tema - Vaikų auklėjimo problemos. Jaunos šeimos išsakė savo 

požiūrį į ribų ir taisyklių įtvirtinimą, bausmes, jų patirtis ir taikymo galimybes. Vyresnės šeimos 

pasidalijo savo auklėjimo patirtimi, supažindino su tėvystės įgūdžių mokymosi galimybėmis, literatūra 

ir kita medžiaga auklėjimo klausimais. 

Krikščioniško Kino klubo kovo mėnesio susitikime Marijampolėje buvo tęsiama tėvystės tema. 

Režisieriaus Rodrigo Garcia 2015 m. sukurtas filmas „Paskutinės dienos dykumoje“ , tikriausiai, susijęs 

su jo tėvo, garsaus rašytojo, mirtimi, jo atminimu (ankstesni jo sukurti filmai apie moteris). Apie Jėzaus 

gundymą filmo kūrėjas  kalba ne istoriniu, o meniniu būdu - kviečia pamąstyti, kaip Jėzaus buvimas 

keičia šalia jo dykumoje atsidūrusios trijų asmenų šeimos sudėtingą gyvenimą: jų tarpusavio santykius, 

klusnumo tėvui, pasiaukojimo prasmę. Jėzus dar nepradėjęs viešos veiklos, tačiau ryškėja jo santykis su 

Tėvu, pasiruošimas vykdyti savo misiją, paklusti Jo valiai, atsakyti gundytojui. Geriau suprasti šią 

kinematografinę meditaciją padėjo aptarimas su filmą pristačiusiu Ramūnu Aušrotu. 

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

Mažeikių dekanato šeimos centras 

Balandžio 5 d. Mamos - dukros popietė vyko Židikuose. 

Dalyvavo 6 mamos ir 8 jų dukros.  Jaukus ir gražus vakaras 

kalbantis apie vaisingumo prasmę, dvasinius ir fizinius 

pokyčius augant baigėsi vėliau nei įprastai. Mylinčios 

mamos ir ypatingos dukros neskubėjo ir džiaugėsi galimybe 

pabūti kartu.  Pabaigoje dalyvės rašė:  

  „Man buvo naudinga, nes artimiau su mama 

susidraugavome“ (10 m. mergaitė) 

 „Bus lengviau suprasti vienai kitą“ (14 m. mergaitės 

mama) 

 „Atvirumas ir artumas. Tos keletą valandų manau išliks atminty“ (10 m. mergaitės mama). 

 

                                                          Mamos – dukros popietes iš dalies remia:  

 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras  

Šeimų susitikimas su kard. A. J. Bačkiu „Šeima: džiaugtis kito gėriu, kad ir netobulu“. 

Renginys įvyko Kalvarijų šv. Kryžiaus atradimo parapijoje. Renginys prasidėjo 12 val. šv. Mišiomis, 

perpildytoje šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo J. Em. Kardinolas. Po jų Kardinolas 

pristatė posinodinį Popiežiaus Pranciškaus paraginimą „Amoris laetitia“, atkreipdamas dėmesį į 

dokumento kūrimo atmosferą, pastoracinį Popiežiaus žvilgsnį į kiekvieną šeimą, į kiekvieną šeimos 

situaciją. Kardinolas akcentavo, kad šis dokumentas niekaip nepakeičia Bažnyčios mokymo, bet 

atnaujina pastoracinį – palydintį, padrąsinantį žvilgsnį į šeimas ir jų kasdienines, dažnai ir gana 

sudėtingas situacijas. Eminencija sakė: „jei skaitysit šį dokumentą, tai pradėkite nuo ketvirto skyriaus“. 

Jis minėjo kad santuokoje yra svarbu nebijoti nusivilti savo sutuoktiniu, nes jis tikrai neatitiks visų 

lūkesčių, tik Dievas gali juos atitikti. Tad per žmogiškąjį nusivylimą atrasime Dievo vietą santuokoje. 

Po Kardinolo pasisakymo Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktorius Algirdas Petronis paragino 

susirinkusius pasinaudoti proga ir užduoti Kardinolui klausimus. Vyrai tą ir padarė. Atsakymai į 

klausimus tęsėsi ir prie vaišių stalo. Renginyje dalyvavo apie 60 žmonių (neskaitant vaikų). Tai buvo 

jungtinis Vilniaus Kalvarijų parapijos šeimų bendruomenės „Gyvybės duona“ ir Vilniaus arkivyskupijos 

šeimos centro renginys. 
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Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras  

Vasario 28 d. 17 val. Kaišiadorių vyskupijos šeimos centre vyko paskaita „NaProTechnologija. Kas 

tai?“  Paskaitą skaitė: gyd. akušerė ginekologė Akvilė Esmantienė, baigusi specializuotus kursus ir 

įgijusi sertifikatą, reikalingą norint taikyti NaProTechnologiją medicininėje praktikoje. Lektorė kalbėjo 

apie NaProTechnologijų taikymo galimybes ir būdus, apie tai kas yra tiesa ir melas apie jas. Į paskaitą 

susirinkę gydytojai, mokytojai, šeimos  klausėsi susidomėję, buvo dėkingi už įdomią, naują ir naudingą 

paskaitą. Esame dėkingi   pakaitos rėmėjui Renovabis. 

Kovo 2 d. vyko susitikimas su Kaišiadorių dekanato parapijų kunigais. KVŠC vizijos ir misijos 

pristatymas 2017 metams. 

Kovo 10 d. Kaišiadorių parapijos šeimos centre vyko susitikimas su šeimomis.  Šeimos susitrinkusios 

giedojo graudžius verksmus, meldėsi, skaitė pop. Pranciškaus pamokslą “Per Gavėnią paimkime į 

rankas Bibliją” ir grupelėse dalinosi mintimis kilusiomis perskaičius šį popiežiaus paraginimą. Vakarą 

už baigėme dalindamiesi suneštinėmis vaišėmis.  

Kovo 24 d. Kaišiadorių parapijos šeimos centre vyko ciklas šeimoms apie T. Matulionio gyvenimą.   

Prezentaciją paruošė D. Nasevičienė. Susitikimo metu buvo pažvelgta į arkivyskupo gyvenimą.  Po 

pristatymo šeimos dalinosi savo įžvalgomis. 

Kovo 18 d.  Vievio parapijos namuose į Gavėnios Rekolekcijos šeimoms “Gydanti meilė” susirinko 

šeimos iš Elektrėnų, Vievio, Kaišiadorių. Rekolekcijas pradėjo šlovinimu Vievio parapijos šeimos. 

Rekolekcijas vedė Šeimos centro dvasios vadovas kun. Laurynas, kuris pakvietė  pažvelgti į 

Gailestingojo samariečio istoriją ir įsiklausyti, ką Dievas per šią evangelijos ištrauką šiandien sako man. 

Šeimos buvo pakviestos adoracijai. O vėliau pasidalinti savo pastebėjimais grupelėse. Esame dėkingi   

pakaitos rėmėjui Renovabis. 

Želvos parapijos šeimos centras 

Želvos šeimos centras plečia veiklos ribas: vyksta į 

parapijos kaimus su žinia apie būsimąjį palaimintąjį 

Teofilių Matulionį ir žmonių prašymu rodydami filmą - 

vaizdo seminarą ,,Per juokus į geresnę santuoką". Pirmoji 

tokia išvyka buvo suorganizuota kovo 17 d. į Laumėnų 

kaimą - čia su šeimomis, jaunavedžių, sužadėtinių 

poromis kalbėjome apie arkivyskupą Teofilių Matulionį ir 

jo veiklą, taip pat žiūrėjome filmo ,,Per juokus į geresnę 

santuoką" I dalį. Kitas toks susitikimas, kurio metu 

žiūrėjome II filmo dalį, diskutavome, dalijomės įspūdžiais, vyko kovo 31 dieną. 

 

Molėtų dekanato šeimos centras 

Molėtų dekanato Šeimos Centro savanoriai nusprendė 

Kovo 11-ąją paminėti kitaip. Tą dieną vykome į 

Kuolakasius (Inturkės parapija), pas svetingus to krašto 

žmones. Gausiai susirinkusiems žmonės rodėme video 

seminarą. Pristatėme centro veiklą. Raginome šeimas 

susiburti susitikimams, nebijoti kelti šeimų skaudulių bei 

ieškoti pagalbos. Žadame tęsti tokius seminarus ir kitose 

bendruomenės, nes dalyvavusiųjų atsiliepimai drąsina mus 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 112                                                2017 04 13 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 12 

šiai veiklai.  

Elektrėnų  Dekanato šeimos centras 

Elektrėnų parapijos šeimos antrąjį mėnesio pirmadienį renkasi į tradicinį Šeimadienį. Kovo mėnesį kartu 

su vaikučiais žiūrėjome filmą ,,Marijos žemė“. Filmas ilgokas, tad aptarimui laiko pirmadienio vakarą 

pristigome. Tačiau ypatingų patirčių tikrai netrūko! Prieš pat šv. Juozapą, kovo 18 d. vykome į 

rekolekcijas kaimyninėje Vievio parapijoje. Pilnutėlėje Parapijos namų salėje gailestingumo pamokas 

vedė vyskupijos šeimų dvasinis vadovas kun. Laurynas Visockas. Pasibuvimas tyloje su Dievu, 

pasidalinimas grupelėje visada yra didelė gyvenimo dovana. Grįžome pripildyti, pasotinti bendryste, 

sustiprėję.  
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras  

Supervizijos sužadėtinių rengėjams 

Balandžio 5 d. ir 6 d. Šeimos centre vyko supervizijos sužadėtinių 

rengėjams. Į skirtingas grupes susirinkę sutuoktinių poros diskutavo 

apie tai, kaip padėti sužadėtiniams  geriau pasirengti Santuokos 

sakramentui ir kokiu būdu užtikrinti programos tęstinumą. 

Supervizijas vedė Vilniaus arkivyskupijos šeimų bendruomenių 

koordinatorė Vijoleta Vitkauskienė ir doc. dr. Nijolė Liobikienė. Į 

susirinkusiųjų klausimus atsakė Kauno I dekanato dekanas mons. 

Vytautas Grigaravičius. 

Plačiau skaitykite: http://kaunoseimoscentras.lt/seminaras-supervizija-

suzadetiniu-rengejams-2017-04-06/  

ir    http://kaunoseimoscentras.lt/supervizija-suzadetiniu-rengejams-

2017-04-06/   

 

Dekanatų Šeimos centrų vadovų susirinkimas 

Kovo 18 d. Šeimos centre vyko Kauno arkivyskupijos dekanatų šeimos centrų vadovų susirinkimas. 

Jame kartu su doc. dr. Nijole Liobikiene aptarėme šeimos centrų veiklą, iškylančias problemas ir jų 

sprendimo būdus. Po susirinkimo apsilankėme Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje. 

Seminarą parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Plačiau skaitykite: http://kaunoseimoscentras.lt/dekanatu-seimos-centru-vadovu-susirinkimas/  

 

Bendradarbiavimas su Kauno arkivyskupijos institucijomis 

Kovo 22 dieną kartu su ganytojais, arkivyskupijos institucijų ir ekonominių reikalų tarybos nariais 

aptarėme arkivyskupijos sielovadą žvelgiant į jos perspektyvą iki 2025 metų. Plačiau skaitykite: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=4378&pg=2   

Kovo 28 d. kartu su arkivyskupu Lionginu 

Virbalu ir arkivyskupijos kurijos ir institucijų 

darbuotojais dalyvavome susikaupimo dienoje 

„Kur aš, o kur Dievas?" Kulautuvoje. 

Susikaupimo dienai vadovo Klaipėdos Švč. 

Mergelės Marijos Taikos Karalienės parapijos 

klebonas Vilius Viktoravičius. 

Plačiau skaitykite:  

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=1

40&nid=4387&pg=1 

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras  

Balandžio 8 d. Panevėžio vyskupijos Šeimos centre 

vyko tęstiniai sužadėtinių rengėjų mokymai. 

Lietuvos Šeimos centro direktorė Dalia Lukėnienė 

pristatė bendrą programos turinį, prisilietėme prie 

įvairių metodų, kuriuos tinkama naudoti grupėse. 

Aptarėme situacijas, nuostatas, su kuriomis 

susiduriama dirbant su sužadėtiniais.  

Mokymuose dalyvavo 16 dalyvių iš trijų 

vyskupijos dekanatų. 
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Šiaulių vyskupijos Šeimos centras  

Vizitacijos Šiaulių vyskupijos dekanatuose 

2017 metų kovo mėnuo Šiaulių vyskupijoje buvo paskirtas vizitacijoms ir bendravimui su dekanatų 

dekanais bei Šeimų centrų savanoriais. Šeimos centro darbuotojai lankėsi Kelmės (kovo 2 d.), 

Radviliškio (kovo 16 d.), Pakruojo (kovo 20 d.), Joniškio (kovo 23 d.) bei Šiaulių (kovo 29 d.) 

dekanatuose. Susitikimuose dalyvavo vietos dekanas bei 

dekanatų Šeimų centrų savanoriai. Susitikimai prasidėdavo 

šv. Mišiomis vietos bažnyčioje, po to vykdavo susitikimas 

diskusija. Visuose dekanatuose yra kuo pasidžiaugti – 

sužadėtiniai tampa vis sąmoningesni, labiau domisi 

Bažnyčios mokymu apie šeimą ir santuoką, kelia vis 

daugiau klausimų, diskutuoja. Kai kuriuose dekanatuose 

atsiranda noras kurti šeimos centrus didesnėse parapijose, 

kad sužadėtiniams būtų patogiau dalyvauti susitikimuose. 

Patys klebonai ieško savanorių bei galimybių organizuoti 

sužadėtinių kursus. Kitose parapijose vyksta natūrali 

savanorių kaita – daugiau kaip 15 metų tarnaujantys 

sužadėtinių programoje savanoriai savo patirtį, žinias nori perduoti naujai kartai, jaunoms šeimoms. Tai 

gana sudėtingas procesas, reikalaujantis įsipareigojimo ir atsakomybės, todėl labai sunku surasti jaunų 

šeimų, norinčių perimti šią veiklą.  

Tačiau pagrindinis vizitacijų tikslas buvo supažindinti dekanus ir savanorius su kintančia sužadėtinių 

rengimo Santuokos sakramentui tvarka Šiaulių vyskupijoje. Šiaulių vyskupo paragintas Šeimos centras 

ėmėsi pertvarkos sužadėtinių rengime. Pagrindinis pertvarkos akcentas – parapijos, kurioje sužadėtiniai 

sudarys Santuoką, klebonas pats asmeniškai su sužadėtiniais bendraus Vyskupų konferencijose 

patvirtintos Sužadėtinių rengimo santuokos sakramentui programos rėmuose ir kalbės temomis „Dievas 

ir Bažnyčia“, „Atleisti ir švęsti“ bei „Priesaika“. Pats klebonas organizuos susitikimų laiką ir vietą. 

Sužadėtiniai, kurie turės susitikimus su parapijų klebonais daugiau sužinos apie parapijoje vykstančius 

renginius, ten tarnaujančius kunigus, artimiau susipažins su klebonu. Bus siekiama, kad užmegzti nauji 

ryšiai nenutruktų, o naujai susikūrusios šeimos būtų kviečiamos į parapijų renginius, atlaidus, šv. Mišių 

metu dalyvauti Žodžio liturgijoje. Žinoma, kaip visada išlieka problema su tais sužadėtiniais, kurie 

gyvena užsienyje, o į tėviškes grįžta tik švęsti Santuokos sakramentą. Daug patirčių ir įvairiausių 

situacijų yra turėję kunigai, kuriems tenka bendrauti tiesiogiai su migruojančiais sužadėtiniais. Daugelis 

iš jų tuokiasi Lietuvoje dėl sentimentų tėviškei, artimiesiems, tačiau didelė dauguma nesituokia 

užsienyje dėl to, kad ten vietinėse katalikų parapijose yra būtinas bažnyčios lankymas kiekvieną 

sekmadienį, įsitraukimas į parapijose gyvenimą bei dalyvavimas veikloje. Tai sudaro keblumų daugeliui 

sužadėtinių, todėl jie pasirenka Lietuvos parapijas. 

Vizitacijų metu buvo išklausyta įvairiausių nuomonių apie pasikeitusią sužadėtinių rengimo tvarką, kai 

klebonų atsakomybėn pereina Dievo, Bažnyčios, Priesaikos bei Sakramentų temų aptarimas, atrasti 

bendri sunkumai, galimybės ir kiti niuansai. Šios programos pristatymas su išvadomis ir 

apibendrinimais visiems vyskupijos kunigams įvyko Permanentinio susirinkimo metu kovo 30 dieną. 

Susirinkime dalyvavo Šeimos centro direktorė ir kapelionas. Kunigai turėjo daug klausimų, pastebėjimų 

ir įžvalgų. Visa tai buvo naudinga atsižvelgiant į kiekvieno dekanato specifiką ir galimybes.  

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras  

Kovo 18 d. Telšių vyskupijos šeimos centro savanoriai rinkosi į superviziją – mokymus Klaipėdos 

miesto šeimos centre, kurių tema - „Porų, taikančių natūralaus šeimos planavimo metodus, 

palydėjimas”. 
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Dalyvavo 29  NŠP mokytojai, porų palydėtojai ir 10 kunigų. Supervizijos ir mokymų vedėja - Kauno 

arkivyskupijos šeimos centro savanorė, Kreitono modelio mokytoja Ingrida Vuosaitytė.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradžioje pasidalijome sunkumais ir džiaugsmais liudijant ir supažindinant kitas poras su NŠP metodais. 

Užsiėmimų metu akcentuota, kad šeimos pačios renkasi tinkamiausią NŠP metodą, atkreipdamos 

dėmesį į savo poreikius, galimybes, sveikatos būklę. Taip pat, svarbu poroms priminti, kad santykiai 

poroje turi daugybę komponentų ir kai lytiniai santykiai yra atidedami, galima gilinti bendravimą kitose 

tarpusavio ryšio stiprinimo srityse – emocinėje, dvasinėje, intelektinėje ir kūrybinėje. 

Mokymų dalyje klausėmės I. Vuosaitytės pasidalijimo savo patirtimi apie  darbą su poromis 

patiriančiomis nevaisingumą - aptarėme moralinius ir etinius skirtumus tarp NaProTechnologijos ir 

pagalbinio apvaisinimo, mitus apie nevaisingumą.  

Savanorių atsiliepimai: 

 „...daug paprastumo, pagrinde pozityvumo ir į viską žiūrėti iš Dievo – ne iš žmogaus suvokimo. 

Informacija norisi dalintis, bet pirmiausia reikia ją įsisavinti ir sudėlioti savyje. Ačiū.“ 

 „paskaita labai patiko. Gaila, kad Lietuvoje tiek mažai šios srities specialistų, kad lietuviai turi 

vykti gydytis į Lenkiją. Maldoje palaikysiu Jus ir kad atsirastų daugiau motyvuotų žmonių šioje 

srityje.“ 

 „1. Gavom stiprų motyvacinį palaikymą. 2. Girdėti ir kalbėti apie NŠP svarbu. Sėti sėklą ir leisti 

jai augti Dievo pagalba. 3. Nevaisingumas – ne bausmė, bet už jo gyvi žmonės – jiems 

reikalinga reali pagalba. Ačiū, kad ji yra ir veikia per konkrečius asmenis ir 

NaProTechnologijas“ 

 

Rėmėjai: Telšių vyskupijos šeimos centras, Renovabis, Klaipėdos miesto šeimos centras 

 

Kovo 14 d. vakarą svečiavomės Telšių dekanato šeimos centre. 

Bendri džiaugsmai, pasidalijimai rūpesčiais ir pokalbiai labai 

suartina! Dėkojame šeimos centro reikalų vedėjui Arūnui 

Daubariui už priėmimą ir kun. Dariui Trijoniui už palaikymą. 

Šeimos centrų lankymą remia:  
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Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras  

Kovo 18 dieną VVŠC sukvietė dekanatų Šeimos centrų vadovus į 

Tarybos posėdį, kuriame dalyvavo ir vysk. Rimantas Norvila. 

Susitikimai krikščioniško ugdymo temomis 

Kovo 19 d. Liudvinavo parapijoje vyko paskutinis iš 6 kasmėnesinių 

susitikimų besiruošiančių sakramentams vaikų ir paauglių tėvams. 

Užsiėmimuose iš viso dalyvavo 40 mamų ir tėčių; pusė iš jų lankėsi 

epizodiškai, pusė išklausė didžiąją dalį temų, kurios buvo skirtos 

išsiaiškinti, ką reiškia būti kataliku šių dienų pasaulyje, kaip suprasti 

krikščioniško tikėjimo esmę, nepamesti jos religinėje ir kultūrinėje įvairovėje; suvokti sakramentų ir 

maldos prasmę, svarbiausius krikščioniškos moralės principus, ugdyti vaikus savo pavyzdžiu, tinkamai 

paaiškinti šeimos gyvenimo, gyvybės slėpinius, perduoti svarbiausias vertybes, dorybes, ypač meilę, 

tinkamais būdais ją išreiškiant tarpusavio santykiuose. Užsiėmimus paįvairino vaizdinė medžiaga – 

rodomos skaidrės, filmų ištraukos, kurios kartais sudomindavo tėvus. Kai kuriuose užsiėmimuose 

dalyvavo ir vaikai. 

Susitikimus vedė Lina Braukylienė. Labai svarbus buvo parapijos klebono kun.  Žydrūno Kulpio 

kvietimas ir palaikymas. 

 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras  

Šeimų judėjimų vadovų susitikimas 

Kovo 30 d. pirmą kartą Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre susirinko Vilniaus arkivyskupijoje 

veikiantys judėjimai skirti šeimoms. Šio susitikimo tikslas buvo pasitikslinti žinias apie vieni kitus, bei 

pagalvoti apie judėjimų plėtrą Vilniaus arkivyskupijoje. Susitikime dalyvavo devyni iš dešimties 

arkivyskupijoje veikiančių judėjimų: Kanos šeimų judėjimas, Sutuoktinių susitikimų judėjimas, Dievo 

Motinos komandos, Oazės (kol kas lenkų kalba), Tikėjimas ir šviesa, Nazareto šeimų judėjimas, 

Fokoliarų judėjimas, Šionštato judėjimas, kuris Lietuvoje veikia kaip „Šeimų pedagogikos akademija“, 

„Motinos maldoje“, bei „Šeimų šeima“ (kol kas tik 

lenkiškai veikiantis judėjimas, šiame susitikime 

negalėjo dalyvauti). Judėjimų prisistatymą praskaidrino 

gyva Tikėjimo ir šviesos giesmė. Po to dalyviai galvojo 

idėjas kaip save labiau pristatyti sužadėtiniams ir 

parapijoms. Paminėsiu kelias idėjas: viešai naudoti 

judėjimo atributiką, - šalikėlius ir t.t. parapijose per šv. 

Mišias. Paruošti bendrą judėjimų skrajutę, sukurti 

bendrą judėjimų video filmuką, ateiti liudyti 

sužadėtiniams per susitikimus, organizuoti rekolekcijas, 

organizuoti keliose parapijose kursus šeimoms, kuriuos 

vestų judėjimai ir t.t. Galimybę dalyvauti sužadėtinių programoje patikslino sužadėtinių programos 

koordinatorius Artūras Svirbutas, pristatęs koks turėtų būti liudijimas sužadėtiniams, ir koks jis neturėtų 

būti. LRT „Šventadienio minčių“ redaktorė Dijana Neimantienė trumpai rekomendavo kaip judėjimams 

prisistatyti per šią laidą. Jos praktiški akcentai įnešė daug aiškumo ir paprastumo: tvarkingas žmogus, 

aiškiai dėstantis mintis, jis per pirmas 7 sek. arba patiks žiūrovui, arba žiūrovas perjungs kanalą. Laidos 

fonui praverstų metinis ar kitoks didesnis judėjimo renginys. Judėjimo atstovams svarbu žinoti, ką jis 

nori perteikti apie save. Dabar belieka atrinkti naudingiausias pradines idėjas ir jas patobulinus 

įgyvendinti. Kai tai įvyks, - būtinai pasidalinsime.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Renginiai visuomenei  

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras  

Bendradarbiavimas su Kauno miesto Savivaldybe 

Balandžio 5 d. dalyvavome Kauno miesto 

Savivaldybės organizuotame renginyje, 

kuriame pristatytos vaikų globos galimybės. 

Kartu su 

keliais  šimtais kauniečių padėjome savo 

parašus po geriausio darbo pasiūlymu ir 

tapome vaikų globos ir įvaikinimo metų 

ambasadoriais. 

Daugiau informacijos http://darbas.kaunas.lt/  

 

Džiaugiamės, kad mūsų projektą „Pažink save ir pasaulį: priklausomybę sukeliančių medžiagų 

vartojimo prevencija Kauno mieste“ parėmė Kauno miesto Savivaldybės programa „Iniciatyvos 

Kaunui“. 
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