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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
 

Tarptautinė šeimos diena 

Gegužės 15-oji - Tarptautinė Šeimos diena. Jungtinių Tautų sprendimu pasaulyje ji minima nuo 1994 

metų. Šiuo žingsniu norėta atkreipti dėmesį į šeimos svarbą žmogaus gyvenime, paskatinti šeimas 

laisvalaikį leisti kartu, paraginti pavienes šeimas jungtis, įsitraukti į visuomeninę ir savanorišką veiklą, 

sutelkti šeimų organizacijas ir sustiprinti jų bendradarbiavimą. Kartu ši šventė tarsi visai neseniai 

minėtos Motinos dienos ir artėjančios Tėvo dienos junginys. Daugumai žmonių šeima – saugumo ir 

laimės vieta, kur visi išmoksta solidariai gyventi ir mokosi labiau mylėti. Nepaisant greitų socialinių 

pokyčių, šeima – kiekvienos visuomenės stabilumo centras. Kiekvienoje kultūroje šeima yra žinoma 

kaip patikimiausia solidarumo forma, garantuojanti visuomenės išlikimą. Kaip paminėsime šią dieną 

Lietuvoje? Tarptautinę Šeimos dieną paminėsime įvairiai: dalyvausime Šventose Mišiose, šventėse, 

festivaliuose, vyksime į parodas, koncertus ir kitus renginius ar paprasčiausiai susėsime pievelėje, 

pinsime pienių vainikus ir kalbėsimės, juokausime bei kitaip pramogausime.  

Jaunimo rengimas šeimai 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

„Pažink save“ savaitgalis Raseiniuose 

Keletas atsiliepimų iš balandžio 1 d. vykusio savaitgalio Raseiniuose: 

 Kai sužinojau, kad atvažiuoja kažkokia komanda, buvau nusistačiusi pesimistiškai, nes maniau, kad tos 
paskaitos bus visiškai neįdomios. Tačiau jau po pirmos paskaitos pradėjau įsigilinti į tai, ką jie mums 
pasakoja ir supratau, kad tai nuostabūs ir labai nuoširdūs žmonės! Nebijojo pašnekėti iš savo patirties, 
atidavė mums savo žinias, net šokius suorganizavo. Man asmeniškai labai patiko ši linksmų ir 
savanorystei atsidavusių žmonių grupė. Galėčiau ir kelis šeštadienius atiduoti, bet, kad tik būti su „Pažink 
save“ grupe. (Emilija) 

 „Pažink save“ darbas buvo šaunus, laikas neprailgo ir buvo labai smagu klausyti, tuo pačiu sužinoti tikrai 
nemažai naujų dalykų. Įvairūs pavyzdžiai, bendras darbas neleido nuobodžiauti. Šauni komanda (Lina). 

 

 

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

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

Marijampolės dekanato šeimos centras  

Susitikimai mokyklose. Marijampolės “Šaltinio“ mokykloje vyko pokalbis apie lytiškumą su 

devintokais. Į susitikimą pakvietė dorinio ugdymo - etikos ir tikybos mokytojos. Lytiškumas buvo 

aptartas įvairiais požiūriais: kūno, proto, emocijų, bendravimo srityse. Atkreiptas dėmesys į “tobulo 

kūno”   iliuziją, hormonų poveikį elgesiui, netinkamą lytiškumo raišką. Mokiniai  buvo rimtai 

susidomėję.  

Sūduvos gimnazijoje prieš Gyvybės dieną vyko integruotos dorinio ugdymo pamokos apie lytiškumą ir 

vaisingumą keturioms dešimtokų klasėms etikos ir tikybos mokytojų iniciatyva. Nedidelės apklausos 

metu moksleiviai išsakė savo požiūrį, kada normalu pradėti lytinį gyvenimą. “Pikas” buvo 18 metų. Kai 

kas tai siejo su savarankiško gyvenimo pradžia, pasirengimu turėti vaikų. Daugelis rimtai susimąstė apie 

atsakomybę už naujos gyvybės pradėjimą. Pasiūlymas šiuo klausimu pasitarti su tėvais daugeliui 

pasirodė neįprastas, bet vertas dėmesio. 

Prienų dekanato Šeimos centras 

Šeimos centro vadovė ir savanoriai Gyvybės dienos proga kalbėjo jaunimui apie gyvybės 

vertybę.   Vaikus kvietė kurti piešinius šia tema, kad mažieji būtų ugdomi jautrumo kiekvienai gyvybei, 

kiekvienam žmogui.    

 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras  

Visą balandžio mėnesį aktyviai dirbome su programos „Pažink Save“  savanoriais ruošdamiesi 

susitikimams tiek Šeimos centre, tiek išvykdami į mokyklas. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Balandžio 13 d. Šeimos centre svečiavosi moksleiviai iš Vilniaus r. Kalvelių Aušros gimnazijos. Su 

šios klasės tikybos mokytoja susitikimas buvo suderintas jau prieš kelis mėnesius, mokytoja dalinosi 

daug girdėjusi apie „Pažink Save“ programą ir labai norėjusi sudalyvauti su savo mokiniais, dėl to 

suorganizavo jungtinių 8-9 klasių moksleivių grupės išvyką ir atvyko į Šeimos centrą sudalyvauti 

programos temose:  „Kodėl verta laukti?“ bei „Tai, apie ką nekalbame“. Susitikimas buvo praėjo tikrai 

puikiai: mokiniai kalbėjo drąsiai, dalinosi savo 

nuomonėmis  ar netgi savo šeimų patirtimi.  

Balandžio 20 d. "Pažink Save" savanoriai 

svečiuojasi Šiuolaikinės mokyklos centre, kur 

jaučiasi šauniai priimti bei džiaugiasi aktyviais 

bei šauniais moksleiviais kalbėdami temomis: 

“Šeima“, „Jie ir jos“, „Ar tai meilė?” Su 

mokytoja Ieva susitikimai buvo sutarti jau seniai, 

klasė labai norėjo sudalyvauti visoje programoje, 

todėl buvo sutarta sujungti pagrindines 

programos temas ir jas pravesti per kelis 

susitikimus. 

Balandžio 27 d. "Pažink Save" komanda 

susitinka su moksleiviais Šiuolaikinės mokyklos 

centre jau II-ąjį kartą diskutuoti temomis: “Kodėl 

verta laukti” bei “Kelias į santuoką”. Šios temos 

visada nelengvos savanoriams, nes tenka daug 

argumentuoti ir diskutuoti bei atlaikyti mokinių 

nuomones, tačiau, kaip po visų susitikimų liudija patys savanoriai – jos pačios vertingiausios.  

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)  

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 „Santykiai poroje: kaip žengti kasdienės meilės keliu?“ 

Balandžio 28 d. Šeimos centre vyko seminaras „Santykiai poroje: kaip žengti kasdienės meilės keliu?“. 

Seminarą vedė Vilniaus arkivyskupijos šeimų bendruomenių koordinatorė soc. d. mgr. Vijoleta 

Vitkauskienė. Šį kartą diskutavome apie skirtingas meilės kalbas, konfliktų sprendimo būdus ir 

aptarėme kasdienybėje iškylančius iššūkius. 

 

Apie seminarą plačiau: http://kaunoseimoscentras.lt/seminaras-santykiai-poroje-kaip-zengti-kasdienes-

meiles-keliu/ 

Seminarą parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis ir Lietuvių katalikų religinė šalpa 

 

Vaikų dienos grupės užsiėmimai 

Vaikų dienos grupės vaikai balandžio 7 d. apsilankė Laipiojimo centre „Miegantys 

drambliai“, o balandžio 27 d. vyko į Nuotykių parką „Lokės pėda“. Už galimybę patirti 

naujų įspūdžių vaikams iš sunkumus patiriančių šeimų dėkojame LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijai.   

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://kaunoseimoscentras.lt/seminaras-santykiai-poroje-kaip-zengti-kasdienes-meiles-keliu/
http://kaunoseimoscentras.lt/seminaras-santykiai-poroje-kaip-zengti-kasdienes-meiles-keliu/
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Panevėžio vyskupijos Šeimos centras  

Balandį Panevėžio vyskupijos Šeimos centre į keturis susitikimus kvietė Kūdikio laukiančios šeimos 

mokyklėlė. Tai jau antras ciklas šiais metais. Mokyklėlėje lankėsi 22 šeimos. 

Įvyko pirmasis Šeimos kino vakaras 

Balandžio 28 d. Panevėžio Kristaus 

Karaliaus Katedros parapijos šeimas 

kvietėme į Šeimos kino vakarų pirmąjį 

susitikimą. Susirinkusieji turėjo galimybę 

žiūrėti Alejandro Gómez Monteverde 

režisuotą kino filmą „Bella“. Šį pasirinkimą 

padiktavo Gyvybės diena, švenčiama 

paskutinį balandžio sekmadienį. Filmo 

istorija nepalieka abejingų. Jautriai perteikta 

gyvybės tema, iškeliamas gyvybės orumas, 

trapumas, jos neįkainojama vertė.  

Žiūrovai dalijosi įspūdžiais – filmas, nors ir 

nelengvas, bet jiems patiko. Vakarui 

pasibaigus kiekvienas gavo mažą skanią 

dovanėlę ir kvietimą grįžti kitą sykį.  

Džiaugiamės, kad Kristaus Karaliaus Katedros klebonas kun. Eugenijus Troickis pritarė Šeimos centro 

pasiūlymui ir nuo šiol galėsime kartą per mėnesį rodyti filmą šeimai Katedros parapijoje. 

Jau gegužės 19 d. planuojamas antras Šeimos kino vakaras, kurio metu žiūrėsime režisieriaus Alex 

Kendrick kino filmą „Atsparus ugniai“ („Fireproof“).  
 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

Gegužės 12 dieną Šiaulių vyskupijos Šeimos centre vyko antroji seminaro „Aš + Tu. Ar mes pora?“ 

dalis „Ritualai ir tradicijos poroje stiprina santykius“. Tai daugiau praktinis seminaras, kuriame poros 

turėjo galimybę sustoti gyvenimo kasdienybėje, pažvelgti į savo jau turimas tradicijas bei pasisemti 

patirties iš kitų porų liudijimų. Seminaro trukmė 3,5 val., o jį vedė psichoterapeutė Loreta Gudienė. 

Pirmoje dalyje pagal pateiktą metodinę medžiagą poros turėjo 

galimybę atpažinti savo poros šeimos modelį. „Šeima – 

tvirtovė“, „Kartu ir atskirai“, „Šeima – kokonas“ – tai tik 

keletas šeimos modelių, kurių požymius turėjo atrasti poros ir 

pritaikyti sau. Po diskusijų poroje, sutuoktiniai įvardino savo 

modelius, tačiau įdomu tai, kad vieno išgryninto modelio 

nesurado nei viena pora, jų modelį sudarė mažiausiai dviejų 

modelių sintezė. Dar įdomu tai, kad pora atsekė, koks modelis 

vyravo anksčiau, į kurį modelį perėjo dabar ir koks modelis 

yra poros siekiamybė. Tai labai pradžiugino poras. 

Po to poros analizavo kokias frazes kasdienybėje vienas kitam 

sako. Ir taip turėjo vienas kitą įvertinti, ar tuos posakius girdi iš savo sutuoktinio. Pavyzdžiui „Ačiū“, 

„Atsiprašau“, „Man skaudu, kai...“ ir pan. Ar poroje šie žodžiai sakomi, ar jie girdimi retai, ar norisi 

juos girdėti kuo dažniau, ar atvirkščiai, sutuoktinis nenori girdėti, kad kitam skaudu. Poros vertino save 

ir sutuoktinį atskirai, po to pasikeitė frazių lapais ir diskutavo tarpusavyje ar suteikti vertinimo balai 

sutampa. Kas įdomu, dažniausiai save vertiname mažesniais balais negu sutuoktinį. Bet tai pamatyti 

vizualiai yra labai įdomu. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Po pertraukos sutuoktinių poros aptarė šeimos taisykles, kurios būdingiausios jų šeimai, o galbūt kurių 

dar neturi, bet norėtų įsivesti. Sutuoktiniai dalinosi, kad taisyklės yra didelis gėris, jos išlaisvina, suteikia 

aiškumo ir tvirtumo priimant sprendimus. Jeigu šeimoje yra apibrėžtos taisyklės ir stengiamasi jų 

laikytis, tai šeimos santykiai yra šiltesni, glaudesni ir mažiau įtampos dėl susitarimų laikymosi. 

Paskutinė užduotis – atrasti ritualus, kurie yra būdingi kiekvienai šeimai, o galbūt turi pora savo ritualus, 

kuriais galėtų pasidalinti su kitomis poromis. Iš tikrųjų dalyviai mielai dalijosi savo šeimos ritualais, jų 

atsiradimo istorijomis. Įdomu tai, kad ritualai šeimoje atsiranda tarsi iš visai nedidelių dalykų, 

smulkmenų. Dirbtinai atsiradę ritualai greitai išnyksta, o savaime iškilę – pasilieka ilgam. Vienoms 

poroms labai svarbus yra šeimos narių svarbių datų šventimas, kito poros turi ritualą vieni kitiems rašyti 

laiškelius. Vieni sutuoktiniai turi savo „mėgiamą vietą“, kurioje gerai jaučiasi, gali pabėgti nuo rutinos ir 

miesto šurmulio, kiti mėgsta gaminti valgį drauge. Daug įvairiausių ritualų turi poros, kas labai stiprina 

jų santykį ir bendrystę. 

Po seminaro poros turėjo galimybę pasidalinti savo jausmais ir mintimis, kaip patiko seminaras. Tai visi 

susirinkusieji vieningai kartojo, kad tokių seminarų reikia ir daugiau, kad tai būtų nuolatiniai susitikimai 

ir mokymai. 

Iš atsiliepimų: „Labai smagu išeiti iš namų į tokį pasimatymą, mes ir taip stengiamės kuo daugiau 

mokytis ir atrasti, bet čia tai dar ir su praktika ir su liudijimais. Net nesinori skirstytis, taip čia įdomu“ 

(Jurgita) 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras  

Kretingos parapijos šeimos centras 

Balandžio 21 d. Kretingos parapijoje, šv. Antano rūmuose įvyko jau šeštojo Santuokos kurso baigimo 

šventė. 2017 m. Santuokos kursą baigė 25 poros. Kursas prasidėjo sausio mėnesį ir kas antrą penktadienį 

dalyviai rinkosi į jaukų poros bendrystės vakarą prie staliukų su arbata, klausėsi parapijos šeimos centro 

savanorių ir kurso vedančiųjų porų liudijimų, atliko pratimus kurso dalyvių knygelėse, bendravo ir 

diskutavo poroje. Kurso užbaigimo šventėje poros turėjo galimybę pabendrauti su kitomis poromis, 

drauge pasivaišinti, išgirsti vieni kitų liudijimų ir pasidalijimų apie tai, ką kursas davė kiekvienai porai. 

Tradiciškai visi dalyviai buvo kviečiami drauge pasimokyti ir pašokti žydiškų šokių, kurie visus sujungė 

į džiugų ir draugišką bendrystės ratą. 

Dalyvių atsiliepimai apie Santuokos kursą: 

„Pasimatymai grįžo į mūsų poros santykius, kitu kampu pažvelgėme į bendravimo svarbumą, konfliktų 

sprendimo būtinybę. Šeimos laimė ir pagrindas prasideda nuo mūsų.“  

„Patiko pati kursų forma, sukurta jauki aplinka, šilti ir draugiški žmonės. Jau pirmo susitikimo metu 

supratome, kad kalbėjimasis apie mus pačius poroje buvo kažkiek primirštas, todėl buvo gera 

pasikalbėti ir atsiverti užduočių metu. Patiko vedančiųjų porų asmeninės patirties liudijimai, jie 

nuspalvina teorinį dėstymą.“  

„Kurse išgirdome daug naudingų temų. Norėjome pasimokyti ir sužinoti apie bendravimo meną, o 

išgirdome ir sužinojome dar daugiau. Labai džiaugėmės drąsiais žmonėmis, kurie dalijosi savo 

pasakojimais, jausmais. Organizatorių dėka, pasijautėme lyg šeimoje. Labai džiugino savanorių 

dėmesys, gėlės, kurios puošė staliukus, įvairios apgalvotos smulkmenos ant staliukų. Tai reiškia, kad 

esame laukiami. Mes esame brandi pora, daug ką žinome, bet buvo naudinga išgirdus viską sutvirtinti ir 

papildyti. Patiko kunigo brolio Antano pasisakymai temų pabaigoje, aiškiai, konkrečiai viską 

apibendrino.“   

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Balandžio 22 d. Kretingos parapijos 

šeimos centro savanoriai drauge su 

Santuokos kurso dvasiniu palydėtoju 

broliu Antanu Grabnicku susirinko į 

metinės veiklos aptarimą ir 

komandos bendrystės šventę prie 

vakarienės stalo. Drauge 

perskaitėme Santuokos kurso 

dalyvių atsiliepimus, aptarėme 

Santuokos kursą, planavome 

ateinančių metų darbus. Buvo gera 

pasidžiaugti sėkmingai atliktais 

darbais ir švęsti bendrystę. 

Gegužės 5 d. Kretingos parapijos šeimos centras organizavo Mamos – dukros popietes, kurias vedė 

vaikų psichologė Virgilija Lizdenienė. Buvo surengtos dvi grupės, iš viso dalyvavo 16 mamų su 

dukromis. 

 

Dalyvių atsiliepimai:  

„Šis užsiėmimas naudingas tolimesniame bendravime su dukra tuo, kad bus lengvesnis „hormonų 

audrų“ toleravimas, savo kūno meilės suvokimo ir puoselėjimo palengvinimas. Šią programą verta 

išgirsti ir pamatyti visoms mamos ir dukroms. Kuo daugiau mergaičių pamils savo kūną ir supras koks 

stebuklas jos yra, tuo lengviau bus visai visuomenei.“  (11 metų mergaitės mama) 

Kuo tau buvo naudingas Mamos ir dukros susitikimas? „Kad pamirštumėme kaip seniau nesutarėme“. 

Ko norėtum paklausti savo mamos?       „Ar gerai jauteisi, kai aš gimiau?“   (11 metų mergaitė) 

                          Mamos – dukros grupę remia: 

                                

Palangos dekanato šeimos centras 

Palangos Šeimos centras kartu su Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija ir Palangos SPC 

vykdo projektą „Gyvybės kultūros sklaida jaunimui“. Projektą remia Palangos m. savivaldybė, jame 

dalyvauja visų miesto mokyklų vyresniųjų klasių mokiniai. 

Šventosios pagrindinės  mokyklos 8 - 10 klasių berniukai ir mergaitės klausė medicinos psichologės 

Jelenos Bachlinos ir tikybos mokytojos Gražinos Diemintienės paskaitų lytinio ugdymo tema. Paskaitas 

lektorės parengė pagal Vytauto Didžiojo universitete išleistas A. Narbekovo ir kt. autorių knygas 

„Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo“; „Lytiškumo ugdymo etika“. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Mokiniai įgijo žinių apie neįkainojamą žmogaus gyvybės vertę, apie jos vystymąsi iki gimimo, apie 

atsakingą požiūrį į santykius. Buvo aiškinama apie šeimą, jos narių  tarpusavio pagarbą, apie 

atsakingumą dėl pradėtos gyvybės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mažeikių dekanato šeimos centras 

Balandžio 30 d. Pasaulinė gyvybės diena Mažeikių dekanato šeimos centre buvo švenčiama  Dekanato 

šeimadienyje. Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, kuriose meldėmės 

už gyvybės dovaną, šeimas, senelius, jaunimą. Po Šv. Mišių parapijos salėje susitikome su kunigais, 

pasidalinome mintimis apie šeimų bendruomeniškumą savo parapijose. Dėkojame svečiui kun. 

Mindaugui Stoniui už šeimų palaikymą ir paskatinimą krikščioniškai mylėti tiek savo, tiek kito gyvybę. 

   

Nuotraukų autorė: Ernesta Šneideraitytė 

              Susitikimus gyvybės tema remia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos miesto šeimos centras 

Balandžio 2 d. šv. Juozapo Darbininko parapija šventė Šeimų sekmadienį - bendrystę šv. Mišiose, bei 

prie arbatos puodelio, kur drauge su Asta G. gvildeno konfliktų priežastinius - pasekminius ryšius. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Daugiau skaitykite 

:https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/photos/a.168

4475058455050.1073741826.1684475018455054/1903876206514

933/?type=3&theater 

Balandžio 2 d. Šeimų šv. Mišios Klaipėdos Marijos Taikos 

Karalienės bažnyčioje ir susitikimas po jų – susirinkę tėvai 

gvildeno popiežiaus Pranciškaus mintis apie pavydą pagal knygelę 

„Meilė santuokoje“. Vaikai kartu su skautais dekoravo kiaušinius 

artėjančiai Velykų šventei. 

Daugiau skaitykite: 

https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/posts/190522

7099713177 

 

 

Santuokos kursas 

Balandžio 7 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijoje 

sėkmingai pasibaigė Klaipėdos miesto Šeimos Centro 

organizuotas „Santuokos kursas“, kuriame dalyvavo devynios 

įvairaus amžiaus sutuoktinių poros. Vieniems svarbiausia tema 

buvo apie efektyvius konflikto sprendimo būdus, kitus labiausiai 

palietė atleidimo tema. Dar kiti džiaugėsi atradę ir pažinę vienas 

kito meilės kalbas pagal Gary Chapman‘o Penkių meilės kalbų 

teoriją. Bet visiems ypatingai svarbus buvo tas dviejų valandų 

penktadienio laikas tik dėl jų – sutuoktinių, tik jiems skirtu 

dėmesiu, bei niekieno netrukdomiems pabendravimu jiems svarbiais klausimais. 

Daugiau skaitykite: https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/posts/1907177776184776 

Remėjas Renovabis 

 

Sužadėtinių rengimo tobulinimo galimybės 

Balandžio mėnuo Klaipėdos miesto šeimos centre skirtas sužadėtinių rengėjų 

tobulinimo galimybių paieškai ir naujų savanorių apmokymui. 

Programą vertino ne tik gausus sužadėtinių srautas, tačiau ir pats Klaipėdos 

miesto šeimos centro direktorius kun. Andrius Vaitkevičius, kuris išsamiai 

susipažino su vedančiųjų metodais tiesiogiai dalyvavęs kaip dalyvis visuose 

sužadėtiniams skirtuose užsiėmimuose.  

 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Šeimų klubas  

Balandžio mėnesio susitikimo Marijampolės šeimos centre tema – apsisprendimas santuokai. Pažiūrėję 

filmo “Prieš vidurnaktį” ištrauką apie susituokusių ir nesusituokusių porų išgyvenimus, jaunos poros 

pasidalijo savo įžvalgomis. Pastebėta, kad nesiryžtančios tuoktis poros įvairiai aiškina savo situaciją – 

neturi lėšų brangiai kainuojančioms vestuvėms, seka aplinkinių pavyzdžiu, „neįsipareigojimo kultūra”, 

bet kai kurie sako “baltai” pavydintys jau susituokusiems. Kartais tiesiog reikia padrąsinimo, gero 

pavyzdžio.   

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/photos/a.1684475058455050.1073741826.1684475018455054/1903876206514933/?type=3&theater
https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/photos/a.1684475058455050.1073741826.1684475018455054/1903876206514933/?type=3&theater
https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/photos/a.1684475058455050.1073741826.1684475018455054/1903876206514933/?type=3&theater
https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/posts/1905227099713177
https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/posts/1905227099713177
https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/posts/1907177776184776
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Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras  

Mamų klubas. Vyksta penktadieniais iš anksto susitarus,  nuo 11.00 val. Klubo metu kalbama pačiomis 

įvairiausiomis ir aktualiausiomis temomis, kurios rūpi  mamoms, auginančioms mažamečius vaikelius 

namuose. Balandžio mėnesį įvyko:  

7 d. susitikimas „Pradinis gaivinimas ir pagalba užspringus“. Dalyvavo 16 mamų. Visos atvykusios 

mamos turėjo nuostabią galimybę praktiškai mokytis gaivinti muliažų (suaugusio ir kūdikio) pagalba.  

Šis praktinis mokymas ne tik pareikalavo daug fizinių jėgų, nes teko išbandyti pagrindinius gaivinimo 

metodus, bet ir buvo atsakyta į daug šia tema mamoms svarbių klausimų.  Verta paminėti, kad šis 

susitikimas įvyko dėka žurnalo šeimai „Artuma“ įdėto skelbimo apie organizuojamus tokius praktinius 

mokymus apie gaivinimą, bet kurioje Lietuvos vietoje, susirinkus tinkamo dydžio grupei. Mūsų mamų 

klubui tai labai pravertė - rekomenduojame ir jums. Mus mokė gydytojas V. Žemaitis ir gydytoja D. 

Dragataitė iš Kauno. 

Mamoms, kurios užsiregistravusios virtualiame mamų klube, beveik kas savaitę siunčiame praktišką 

“Amoris laetitia“ ištrauką, kad bet kada galėtų savo telefone, ar kompiuteryje pasiskaityti ir įsigilinti į 

siunčiamus tekstus.  Kai kurioms mamoms tai labai patinka, kai kurioms sukelia diskusijų, kurios 

pasklinda bendroje mamų bendruomenės virtualioje erdvėje, ko pasėkoje iškyla įžvalgų, tam tikrų 

pamąstymų, išsiaiškinama neaiškumai arba ne, o kai kurioms mamoms būna ir neįdomu. 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras  

Seminaras Kauno miesto parapijų ir rektoratų Šeimos centrų/sekcijų vadovams 

Gegužės 3d. Šeimos centre susirinko Kauno miesto 

parapijų ir rektoratų Šeimos centrų/sekcijų vadovai. Šį 

kartą jiems seminarą vedė Kauno arkivyskupijos 

sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė 

– Kneižienė.  

Plačiau skaitykite:  

http://kaunoseimoscentras.lt/seminaras-kauno-miesto-

parapiju-ir-rektoratu-seimos-centrusekciju-vadovams/  

Seminarą parėmė Kauno I dekanatas 

 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Balandžio 7 - 8 d. Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras Marijampolėje organizavo  šeimos centrų 

savanorių ir aktyvių parapijų šeimų gavėnios rekolekcijos "Ištikimybės kelias" . Rekolekcijas vedė kun. 

Arūnas Simonavičius.  

Iš dalyvių atsiliepimų: 

"Šios rekolekcijos labai turtingos. Džiaugiuosi jomis. Labai taiklūs kun. Arūno žodžiai." 

"Man dalyvauti rekolekcijose visada yra tikra šventė. Mano svajonė visada buvo rasti kuo daugiau 

bendraminčių, tikinčių žmonių." 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://kaunoseimoscentras.lt/seminaras-kauno-miesto-parapiju-ir-rektoratu-seimos-centrusekciju-vadovams/
http://kaunoseimoscentras.lt/seminaras-kauno-miesto-parapiju-ir-rektoratu-seimos-centrusekciju-vadovams/
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"Radau daug atsakymų į svarbius klausimus." 

"Žemiško sąmojo ir gyvo patyrimo kupinos kunigo 

įžvalgos maloniai leido įžvelgti paruoštas Jėzui ir 

artimajam vinis savo širdyje. Intensyvi darbotvarkė 

neišvargino, bet sustiprino." 

Didelis AČIŪ visiems šį savaitgalį patarnavusiems 

broliams kunigams ir Vokietijos solidarumo akcijai 

Renovabis už paramą šiam renginiui. 

 

                                                                 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras  

Balandžio 28 - 29 d. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre toliau vyko rengimo santuokos sakramentui 

grupių vedančiųjų mokymai, kuriuos organizuoja ilgametis mūsų centro darbuotojas A. Svirbutas. 

Antrame mokymų savaitgalyje buvo pristatyti šie mokymai: med. m. dr. genetikas D. Serapinas kalbėjo 

apie Natūralų šeimos planavimo metodą ir  žmogaus gyvybės raidą,  mons. teol. dr. A. Jurevičius apie 

Bažnyčios sakramentus. A. Svirbutas pristatė sužadėtinių naujos programos 7-8 temų turinį ir 

svarbiausius susitikimų momentus. 

 

Renginiai visuomenei  

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Gyvybės dienos paminėjimas 

Šeimos centro programos „Pažink save“ savanoriai Gyvybės dieną švęsti pradėjo jau nuo šeštadienio 

popietės, vienai savanorei užleidus savo virtuvę keksiukų gamybai. Sekmadienio rytą savanoriai kvietė 

senamiesčiu keliaujančius praeivius prisijungti prie šventės, pasivaišinti šilta arbata, keksiukais, taip pat 

atsakyti į viktorinos klausimus apie gyvybę. Mažieji galėjo prisijungti prie muilo burbulų pūtimo akcijos 

ir papuošti Kauno senamiestį dideliais, spalvotais burbulais. Šventė buvo labai spalvinga, kupina vaikų 

klegesio ir tikrai kviečianti susimąstyti apie gyvybės stebuklą. Nuostabi Dievo dovanota diena pavasario 

pradžiai! 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 113                                                2017 05 17 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 12 

Keletas savanorių atsiliepimų: 

Smagu buvo ruoštis Gyvybės dienai. Šeštadienio vakarą susirinkome pas Rūtą kepti keksiukų. Darbas 

virte virė. Virtuvė tarsi tapo keksiukų gaminimo cechu. Vienas kiaušinius plaka, kitas sviestą tirpina, 

trečias fotografuoja, ketvirtas lekia į parduotuvę atsargų. Todėl ir rezultatas buvo puikus. Sekmadienį ir 

oras pagerėjo. Žmonių į miestą daugiau išsiruošė, todėl manau viskas puikiai pavyko. Aš net nustebau, 

kad žmonės taip noriai ir gausiai prie mūsų prieidavo, dalyvavo viktorinoje ir vaišinosi keksiukais. 

Pažinksaviukė Sandra Ž. 

Išdalinome daugybę balionų ir burbulų pūsti nemažai norinčiųjų buvo. Žodžiu, manau tikrai gražiai 

kartu šventėme Gyvybės dieną. Man buvo smagu, manau, kad ir praeiviai buvo puikios nuotaikos. 

Pažinksaviukė Greta R 

Apie Gyvybės dieną Kauno arkivyskupijos interneto svetainėje skaitykite: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=4510  

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Balandžio 30 d. Pasvalio dekanato Šeimos centras organizavo renginį skirtą Pasaulinei Gyvybės dienai 

paminėti ,,Pašaukimas šeimos gyvenimui“.  

Diena prasidėjo Šv. Mišiomis Pasvalio Jono Krikštytojo bažnyčioje. Po jų renginys tęsėsi Krašto 

muziejuje. Parapijos klebonas kun. Albertas 

Kasperavičius bei sesuo Vitalija Federavičiūtė iš 

Panevėžio kalbėjo apie savo pašaukimą kunigystės ir 

vienuoliniam gyvenimui. Apie pašaukimą šeimai 

dalinosi sutuoktinių poros Dalius su Renata ir 

Andrius su Gintare.  

Meninę programą pristatė gausus būrys atlikėjų: 

Kyburių parapijos ansamblis, sutuoktinių pora 

Stasys ir Stasė Pociūviai, Kaziliūnų šeima, Vaškų 

etnografinis būrelis ir kt. Po programos pokalbiai 

tęsėsi prie puodelio arbatos – agapėje. 

Renginį finansavo Amerikos vyskupų konferencija. 

 

Filmo „Avinėlio vartai“ peržiūra kartu su broliu Gediminu Numgaudžiu OFM  

Balandžio 18 d. Panevėžio vyskupijos Šeimos centras panevėžiečiams ir miesto svečiams paruošė 

velykinę dovaną – galimybę žiūrėti kino filmą „Avinėlio vartai“ ir susitikti su filmo sumanytoju bei 

prodiuseriu broliu Gediminu Numgaudžiu OFM. Brolis 

Gediminas prieš filmą pristatė filmo kūrybinės grupės 

tikslus, filmo kūrimo priešistorę ir kitas detales. Po kino 

filmo nusidriekė eilė norinčiųjų asmeniškai šnektelti su 

svečiu. 

K/c „Garsas“ maloniai sutiko bendradarbiauti, todėl kino 

filmą galėjome matyti itin aukštos kokybės.  

Kino centro darbuotojai džiaugėsi, kad žiūrovų susirinko 

tikrai daug – arti 170. Žiūrovų minioje klegėjo ir vaikučių 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=4510
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balsai, tad sukurta aplinka buvo draugiška ir atvira šeimai. 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Gyvybės dienos minėjimas Vilkaviškyje "Gyvybė - didžiausia vertybė" 

Vilkaviškio dekanato šeimos centras ir Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

sveikino susirinkusiuosius pasaulinės gyvybės dienos proga. Jau antrus metus kartu minime šią dieną 

Vilkaviškyje, o šįmet prie partnerių prisijungė ir visuomeninis judėjimas „Už vieningą Vilkaviškio 

kraštą“. Gausiai susirinko Vilkaviškio rajono mokyklų ir darželių bendruomenės, įstaigos bei 

organizacijos į šventinę eiseną „Už gyvybę“. 

Po eisenos Vilkaviškio dekanas prel. kan. Vytautas Gustaitis pakvietė prasmingam Linos Braukylienės 

pranešimui ir Šv. Mišioms į katedrą, o iškart po jų į parapijos namus pratęsti gyvybės dienos šventimą.                                                                

Šventės metu vyko kraujo donorystės akcija buvo apdovanoti piešinių ir nuotraukų konkurso „Gyvybė – 

didžiausia vertybė“ nugalėtojai.  

Šventės metu įžvalgomis pasidalino Vilkaviškio ligoninės vyriausiasis gydytojas Linas Blažaitis, 

Vilkaviškio ligoninės akušerijos, ginekologijos ir neonatologijos skyriaus vedėja Skirma Švarcienė, 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Vilkaviškio 

dekanas prel. kan. Vytautas Gustaitis, Marijampolės dekanato šeimos centro vadovė Lina Braukylienė, 

asociacijos „Gyvastis“ atstovai gyvenantys su donorų paaukotais organais.  

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Knygos pristatymas 

Gegužės 24 d. artėjančios Gyvybės dienos proga Marijampolės švietimo centro menų galerijoje buvo 

pristatyta knyga be pavadinimo. Šios knygos idėja priklauso politikui Mykolui Majauskui, kuris 

dalyvavo renginyje ir papasakojo, kaip jam išdrįsus viešai prabilti apie tėčio savižudybės sukeltą 

skausmą, atsiliepė daugybė panašią patirtį turinčių žmonių. Į pagalbą teko pasikviesti Elvyrą 

Kučinskaitę, kuri atrinko ir parengė tas istorijas knygai. Nors tai buvo emociškai sunku ir skausminga 

jai pačiai, knyga atrodo šviesiai ir giedrai ne tik išore, bet ir turiniu, nes daugelis istorijų turi šviesią 

pabaigą: mažiau gėdos, pykčio, kaltės, daugiau vilties, noro saugoti ir branginti gyvenimą, savanoriauti, 

padėti kitiems buriantis į grupes. Marijampolėje pernai pristatyta kita šios autorės knyga “Įskaudinta 

meilė” apie skyrybų traumą susilaukė atgarsio – pradėjo veikti išsiskyrusiųjų sielovados grupė. Reikia 

tikėtis, kad ir naujoji knyga bus skaitoma. Nors į susitikimą atėjo nedaug žmonių, vietinės žiniasklaidos 

dėka informacija turėtų pasiekti tuos, kuriems ji reikalinga. 

 

Alytaus dekanato Šeimos centras 

Kaip  įžanga į  Gyvybės dienos  šventimą, buvo  aplankytas Alytaus apskrities S. Kudirkos  ligoninės  

gimdymo  skyrius. Čia kartu  su gerb. dekanu  A. Užupiu,  sesute vienuole Ramute, šeimos centro  

savanoriu Egidijum  džiaugiamės ir meldėmės už keturis mažylius - tris  berniukus  ir mergytę (dviem 

šeimoms tai jau treti vaikeliai), sveikinome  mamytes, padovanojusias  Pasauliui naujas gyvybes. Matėm 

kiek daug jų akyse meilės, džiaugsmo  savo vaikeliais  ir pasididžiavimo motinyste. 

Sekmadienį Gyvybės dienos  šventimas vyko šv. Angelų Sargų bažnyčioje. Mišių eigoje  vaikai ir  

jaunimas  puošė Gyvybės  medį. Sausų šakų medis ,,pražydo“ įvairiaspalviais  žiedais, o po juo įsikūrė  

tikra judanti, rėpliojanti  ir  giedanti  gyvūnėlių bendruomenė, prie kurios  per visas šv. Mišias buvo 

tiesiog ,,prilipę“ mažieji šventės  dalyviai. Net dažno pagyvenusio žmogaus veidą  nušvietė 

susižavėjimo pilna šypsena. Tuomet mes  visi  jautėmės taikoje su visa mus supančia gyvybe. Šv. Mišių 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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pabaigoje bažnyčia pasipuošė  įvairių  spalvų  balionais su prasmingais užrašais - ,,Gyvybė - Dievo 

dovana“, ,,Gyvybė - tai gėris“, ,,Džiaukis Gyvybe“. 

 

O kokia staigmena buvo  vaikams, kai Senamiesčio skvere į rankas  galėjo paimti  po spurdantį 

balandėlį, o netrukus visas jų baltas pulkas  pakilo į tą dieną pagaliau nušvitusį  pavasarinį  dangų, 

skelbdamas  miestui, kad Gyvybė visada yra Gėris ir Džiaugsmas, kuriems nelieka abejingų širdžių. 

Šakių dekanato Šeimos centras 

 

Kudirkos Naumiesčio skyriuje lankėsi  Šakių ligoninės gydytojas Šakių 

dekanato Šeimos centro vadovas Vaidotas Balčiūnas. Jis skaitė paskaitą 

„Gyvybės stebuklas“, skirtą tarptautinei Gyvybės dienai  paminėti. 

 

 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Gyvybės dienos proga  

Gyvybės dienos proga suorganizavome ir pravedėme laidą Marijos radijo laidoje „Šeimos židinys“ apie 

daugelio mylimą, visai neseniai anapilin išėjusią gyd. Bangą Kulikauskaitę. Laidoje svečiavosi B. 

Kulikauskaitės draugės: Eglė ir Ieva, bei sutuoktiniai Agnė ir Povilas.  Laidą vedė V. Vitkauskienė. 

Banga mums paliko labai daug – savitą gyvenimo suvokimą: tempą, gelmę, nuoširdumą, tvirtumą. Visas 

jos gyvenimas: tikrumo, meilės ieškojimas ir dalijimasis viskuo ką tik ji atrado. Kam įdomu, kviečiame 

pasiklausyti laidos įrašo: http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/81468-2017-04-25-18-15-seimos-

zidinys.html 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/81468-2017-04-25-18-15-seimos-zidinys.html
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/81468-2017-04-25-18-15-seimos-zidinys.html

