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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija 

Birželio 25 d. Vilniuje Katedros aikštėje pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks unikalus įvykis – 

garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija. Į sostinę iš Kaišiadorių katedros 

specialiame sarkofage bus atvežtas arkivyskupo kūnas. Iškilmei vadovaus Šventųjų skelbimo 

kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato. Dalyvaus ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių 

vyskupai bei kunigai. Kviečiame visus atvykti į Vilnių ir dalyvauti šiose istorinėse iškilmėse. 
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Jaunimo rengimas šeimai 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

„Pažink save“ susitikimai 

Gegužės mėnesį „Pažink save“ susitikimai vyko Zapyškio pagrindinės mokyklos moksleiviams, Kauno 

šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos jaunimui, o gegužės 19 - 21 d. - Senųjų Trakų 

Viešpaties Apreiškimo vienuolyne. Džiaugiamės dar vienais prabėgusiais metais. Ačiū patiems 

nuostabiausiems savanoriams, kurie dovanoja savo laiką ir meilę. 

 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

„Pažink save“ savaitgalis  

Gegužės 26 - 28 d. vyskupijos rekolekcijų namuose, 

Berčiūnuose, vyko „Pažink save“ savaitgalis 

paaugliams iš Šv. ap. Petro ir Povilo ir Kristaus 

Karaliaus Katedros parapijų.   

Be galo didžiuojamės, kad galėjome savaitgalį pilnai 

pravesti savo pačių jėgomis. Tai reiškia, kad 

Pažinksaviukų klubas pildosi savanoriais, kuriais 

ypatingai džiaugiamės.  

Gegužės 31 - birželio 1d. klubo nariai Monika ir 

Justinas vedė kelias temas K. Paltaroko gimnazijos vasaros stovykloje 8-11 klasių jaunimui.   

Dalinamės atsiliepimais iš minėtų susitikimų: 

"Labiau gilinau žinias į supratimą, kas yra meilė, taip pat labai patiko filmas apie patyčias. Buvo jauku, 

vadovai nuostabūs, komunikabilūs, linksmi." Gabrielė, 16 m. 

"Aktualiausia tema buvo apie meilę ir stereotipus“ Vaikinas, 15 m. 

"Naudinga man buvo patyčių tema, nes sužinojau, kaip tai gali žlugdyti žmogų emociškai, fiziškai." 

Vaikinas, 18 m. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 114                                               2017 06 16 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 3 

"Man buvo naudinga tai, kad sužinojau, kaip svarbu mylėti save ir 

tai, kad išvaizda nėra svarbiausia. Mokėsiu atskirti įsimylėjimą ir 

supratau žodžio "myliu" reikšmę." Ieva, 15 m. 

„Gavau daug naudingos informacijos apie vyro ir moters 

santykius. Taip pat apie patyčias ir jų priežastis.“ Asta, 17 m.  

„Buvo naudinga įgyti daugiau žinių apie dėstomus dalykus. 

Sužinojau daug naujo. Ypač patiko apie santykius, bendravimą.“ 

Danielė, 14 m. 

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

 

Gegužės 24 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos 

jaunimo aktyvas su Klaipėdos miesto šeimos centro direktoriumi 

kun. Andriumi Vaitkevičiumi susitiko dėl  „Pažink save“ 

programos organizavimo Klaipėdoje, ypatingai skiriant dėmesį 

darbui su jaunimu, besirengiančiu sutvirtinimo sakramentui. 

 

 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras  

Lytiškumo paskaita Lekėčių pagrindinėje mokykloje 

Šių metų gegužės 18 d. Lekėčių pagrindinėje mokykloje lankėsi Šakių dekanato Šeimos centro vadovas 

gydytojas Vaidas Balčiūnas. Jis 9 ir 10 klasių mokiniams skaitė paskaitą ,,Meilė ir lytiškumas'' , skirtą 

pasaulinei gyvybės dienai bei tarptautinei šeimos dienai. 

Užsiėmimo metu vyko diskusija su mokiniais apie 

pokyčius subrendusio jauno žmogaus organizme, apie tai 

kaip nepasiduoti užvaldžiusiam geismui, o išsiugdyti tvirtas 

nuostatas, kurios ateityje padės sukurti darnius santykius, 

sukūrus šeimas. 

Mokiniai sužinojo daug naudingos informacijos, nes buvo 

atsakyta į rūpimus klausimus, galėjo susimastyti apie 

neigiamas savo elgesio pasekmes, kurios sugriautų jauno 

žmogaus svajones siekti mokslo žinių, tobulėti, o uždėtų jų 

amžiui per sunkią, dažnai dar neįmanoma nešti 

atsakomybės naštą. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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SUŽADĖTINIŲ RENGIMAS SANTUOKOS SAKRAMENTUI 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Išvyka į Oslą (Norvegija) ir bendradarbiavimas rengiant sužadėtinius 

Gegužės 14 – 17 d. Šeimos centro darbuotojos Giedrė Aukščiūnienė ir Aušra Bačėnė vyko į Oslą, kur 

susipažino su sužadėtinių rengimu Santuokos sakramentui Norvegijoje. Kartu su kunigu Valdemaru 

Lisovskiu jos dalyvavo lietuvių bendruomenės susitikime ir sužadėtinių grupėje, aptarė iškylančius 

iššūkius ir bendradarbiavimo galimybes. Apie pasirengimą Santuokai Norvegijoje plačiau: 

http://www.katalikai.no/index.php/lt/mane-domina/santuoka/pasiruosimas-santuokos-sakramentui  

 

Marijos Radijo laida apie sužadėtinių rengimą 

Apie sužadėtinių rengimą Kauno mieste Marijos Radijo laidoje „Šeimos židinys“ gegužės 30 d. kalbėjo 

sužadėtinių programos koordinatorė Giedrė Aukščiūnienė ir sutuoktinių pora Živilė ir Mindaugas 

Adviloniai.  

Laidą vedė doc. dr. Nijolė Liobikienė. Paklausyti įrašo galite: 

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/84541-2017-05-30-18-15-seimos-zidinys.html  
 

Supervizija sužadėtinių grupių vadovams 

Kaip atskleisti sužadėtiniams kitokį Bažnyčios veidą negu formuoja 

žiniasklaida? Kaip parodyti, kad tikėjimas yra ilga kelionė, kurioje 

kiekvienas keliauja savo tempu? Kas šioje kelionėje padeda, o kas 

trukdo? Tokius ir panašius klausimus birželio 7 d. aptarė Šeimos centre 

susirinkę sužadėtinių grupių vadovai. 

Skaitykite: http://kaunoseimoscentras.lt/2701-2/  
 

Apie sužadėtinių programą „Kauno dienoje“ 

Didžiuojamės mūsų savanoriais Aiste ir Dariumi Ruzgais, kurie davė 

interviu laikraščiui „Kauno diena“. Straipsnyje jie dalijasi savo 

patirtimi ir pristato sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui 

programą. Plačiau skaitykite: 

http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/kriziu-

bijoti-nereikia-jas-reikia-isgyventi-815518  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.katalikai.no/index.php/lt/mane-domina/santuoka/pasiruosimas-santuokos-sakramentui
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/84541-2017-05-30-18-15-seimos-zidinys.html
http://kaunoseimoscentras.lt/2701-2/
http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/kriziu-bijoti-nereikia-jas-reikia-isgyventi-815518
http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/kriziu-bijoti-nereikia-jas-reikia-isgyventi-815518
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Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Seminaras „Santykiai poroje: kaip ieškoti kompromiso“ 

Gegužės 12 d. Šeimos centre vyko seminaras „Santykiai poroje: kaip ieškoti kompromiso“. Seminarą 

vedė Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro direktorius psichoterapeutas Algirdas Petronis. Susirinkę 

sutuoktinių poros kartu su lektoriumi aptarė įvairias situacijas, bandė atpažinti savo poreikius ir 

susipažino su kompromiso paieškos galimybėmis. 

 

Keletas dalyvių atsiliepimų: 

 Naudinga, kad galėjome būti kartu, skirti laiko savo santykių analizei, nagrinėjimui ir reflektuoti, 
kalbėti. 

 Sužinojau, išgirdau medžiagos, kurią galėčiau perteikti sužadėtiniams. 

 Naudinga tai, kad praleistas laikas „ištraukia iš rutinos“, atsiranda laiko tarpas pamąstymui 
apie santykius, bendravimas su sutuoktiniu – tiesiog dvasinis poilsis. 

 Buvo galimybė pažvelgti į problemą kitu kampu ir bandyti ją spręsti abiem pusėms priimtinu 
būdu. Labai naudingos praktinės užduotys. 

Plačiau skaitykite: http://kaunoseimoscentras.lt/seminaras-santykiai-poroje-kaip-ieskoti-kompromiso/  

Seminarą parėmė Lietuvių katalikų religinė šalpa ir Vokietijos katalikų akcija Renovabis 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://kaunoseimoscentras.lt/seminaras-santykiai-poroje-kaip-ieskoti-kompromiso/
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Išsiskyrusiųjų grupė Šeimos centre 

Gegužės mėnesį Išsiskyrusiųjų grupė baigė savo užsiėmimus rekolekcijomis Gyvųjų akmenų 

bendruomenės sodyboje.  

Grupės nariai dalyvavo piligriminiame žygyje į Žemaičių Kalvariją. Šiemet grupę lydėjo kunigas 

Aldonas Gudaitis SJ, psichologė Greta Glizikienė ir trys savanoriai, patys anksčiau išgyvenę skyrybų 

krizę. 

Keletas atsiliepimų: 

 Ačiū už labai malonius prisiminimus, kuriuos visi patyrėme, už išgyvenimus ir pasidalytas 
įskaudintų sielų istorijas. Tai buvo labai vertinga ir padeda žmonėms tobulėti ir, žinoma, sveikti. 

 Negaliu sulaikyti džiaugsmo, kiek daug stebuklų patyriau lankydama šią programą. Labai 
džiaugiuosi visais padrąsinimais, kuriuos išgirdau ne tik ausimis, bet ir širdimi. 

 Buvo svarbu, kad užsiėmimai nemokami, patiko diskusijų temos ir užduotys. Norėčiau, kad būtų 
tęstinumas, toliau palaikyti ryšį ir kad būtų galima kreiptis iškilus klausimams. 

 Ypač įdomios temos, išjausti jų paaiškinimai. Aš pasikeičiau, sustiprėjau. Ačiū visiems. 

 Man buvo gera būti tarp tokių pačių žmonių kaip aš. Ačiū grupės vadovams, kad jie aukojo savo 
laiką, pasakojo mums savo nuoskaudas ir išgyvenimus. 

 Norėčiau, kad būtų surinkta vaikučių, kurių tėvai išsiskyrė, grupė. Manau, kad jiems tokių 
užsiėmimų reikia taip pat, kaip ir tėvams. 

Plačiau skaitykite: http://kaunoseimoscentras.lt/issiskyrusiuju-zmoniu-sielovados-grupe-20162017/  
 

Šeimų šventė Raseiniuose 

Gegužės 13 – 14 d. jau ketvirtą kartą vyko tradicinė Raseinių dekanato Šeimų ir jaunimo šventė, 

sujungianti mažus ir didelius, jaunus ir senus ir šiemet „paaugusi“ ir išsiplėtusi į dvi dienas. Šventėje 

dalyvavo daug meno kolektyvų, vyko įvairios edukacinės programos, susirinkusieji dalyvavo šv. 

Mišiose, iškilmingoje eisenoje, klausėsi liudijimų ir kt. Plačiau skaitykite: 

http://www.raseiniuparapija.lt/seimu-ir-jaunimo-svente-2017m-geguzes-13-14-d.htm  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://kaunoseimoscentras.lt/issiskyrusiuju-zmoniu-sielovados-grupe-20162017/
http://www.raseiniuparapija.lt/seimu-ir-jaunimo-svente-2017m-geguzes-13-14-d.htm
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Keletas atsiliepimų: 

 Tokie renginiai padeda mąstyti, nors trumpam būti geresniais… Tai stebuklingai perkeičia 
žmones. Nors ir tas keletas valandų skirtų Dievui, savo šeimai ir vaikams – tikiu padeda mums 
būti jautresniems, geresniems, skirti dėmesio kitam, kitokiam – šalia esančiam. (Gražina) 

 Su kuriais tėvais teko bendrauti šventės metu, stebėjosi, kad tai suorganizuota bažnyčios (kaip 
jie sakė kunigų) kartu su Kultūros centru. Visi džiaugėsi puikiu oru ir puikiai sumanyta švente, 
vaikų užimtumu, pramogomis ir pabuvimu su visa šeima. Kai kurie net skambino savo draugų 
bei giminių šeimoms ir kvietė dabar pat atvykti į nuostabią Šeimų šventę. Smagu buvo žiūrėti ir 
bažnyčioje sveikintis su vaikų, besiruošiančių Pirmajai Komunijai, visa šeima: mama, tėčiu, 
sesėmis, broliais ir seneliais, kurie iš tikro nėra praktikuojantys katalikai. (mokytoja Regina) 

 Renginys paliko dvejopą pojūtį – iš vienos pusės aktyvus laiko praleidimas, kurį lydėjo įvairios 
pramogos, o iš kitos – be galo jautri, šeimas vienijanti šventė. Labai graži mintis, ir jau tradicija 
tapęs „Mildutės bėgimas“, kuris koja kojon leidžia visiems žengti-bėgti viena kryptimi, nepaisant 
fiziologinės ar socialinės atskirties. Viskas labai apgalvota, netrūko veiklos ir pramogų – 
džiaugiamės turėję progą sudalyvauti. (kauniečių Kristinos ir Justo šeima). 

 

Vaikų dienos grupės užsiėmimai 

Vaikų dienos grupės vaikai gegužės mėnesį apsilankė Artcom meno 

dirbtuvėse, kur gilinosi į keramikos ir animacijos kūrimo paslaptis, vyko į 

Akropolio Ledą, Liaudies instrumentų muziejų, dalyvavo edukacinėse 

programose Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje ir Kauno 

valstybiniame lėlių teatre. 

Kartu su kitų Kauno VDC vaikais Tarptautinę vaikų gynimo dieną 

šventėme Palemone. Gegužės mėnesį atsisveikinome su studentais iš 

Pietų Korėjos ir Italijos, atlikusiais praktiką Šeimos centre. 

Vaikų dienos grupę remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

 

 

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

Balandžio 20 d. Panevėžio vyskupijos Šeimos centre pradėjome pirmą Kurso 

tėvams auginantiems paauglius grupę. Kursą moderavo Šeimos centro 

savanorė psichologė Ilona Grubinskienė. Susirinko 14 tėvelių, iš jų tik 2 tėčiai 

(jais ypač džiaugiamės). Pasirinkome 5 susitikimų formatą ir jau antrame 

susitikime supratome, kad rudenį planuosime 10 susitikimų grupę. Ypatingai 

didelis poreikis tėvams – išsikalbėti, išsipasakoti savo džiaugsmus ir 

rūpesčius; būti išgirstiems ir priimtiems be smerkimo, išankstinio nusistatymo 

jų ir jų vaikų atžvilgiu.  

Kursą užbaigėme gegužės 24 d., papildomai susitikę pasikalbėjimams prie 

bendro gėrybių stalo. Tėvai išsakė poreikį ir toliau bendrauti, todėl buvo 

sukurta grupė Facebook‘e, kur bus galima dalintis, diskutuoti, klausti ir toliau 

kurti užsimezgusią bendrystę. 

Dalyvių atsiliepimai apie kursą: 

 Profesionalios, širdingos programos kuratorės. Turimų žinių įtvirtinimas, kai kurių naujų metodų 
ir idėjų, tėvų (DVD ir dalyvių) patirtis, supratimas, kad tu toks ne vienas. (Vita, 50 m.) 

 Į programą atėjau sužinoti, kaip kurti gerus santykius su paaugliais. Kursai labai atitiko mano 
lūkesčius. Sužinojau daugiau negu tikėjausi. Ačiū! (Raimonda, 46 m.) 

 Jei yra galimybė daugiau organizuoti įvairius kursus, nes nors daug žinom, bet nemokam 
pritaikyti.” (Ingrida, 42 m.) 

 Susimąstėm, kad galbūt kai kuriais atvejais netinkamai auklėjam, supratom, norim būti geresni 
tėvai, mokytis auklėti, suprasti, padėti. Patiko, kad kiti dalinosi savo patirtimi, poelgiais. Viskas 
vyko ramioje aplinkoje, atvirai, nesmerkiant. (Vaidotas, 34 m.) 

 Padėjo suprasti savo klaidas, daugiau pažinti savo vaiką ir save pačią. Gavau daug vertingų 
patarimų ir informacijos. (Daiva, 48 m.) 

 Sužinojau daug ir man naujos informacijos apie bendravimą su paaugliais. Patiko visa 
medžiaga, kurso lektorių bendravimo forma. Siūlyčiau ir toliau pagal galimybes vesti panašaus 
motyvacinio turinio kursus. Ačiū! (Robertas, 43 m.) 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos šeimos centras 

Gegužės 7 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje šventėme 

šeimų sekmadienį ir Mamos dieną. Vaikai ne tik dovanojo 

susirinkusioms mamoms gėles, bet ir savo eilėraštukus. 

Daugiau skaitykite: http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kultura/motinos-

diena---su-dievo-palaima-1551853/ 

Gegužės 14 d. minėjome Tarptautinę šeimos dieną. Ta proga Klaipėdos Marijos 

Taikos Karalienės bažnyčioje gausus būrys sutuoktinių atnaujino savo Santuokos 

dieną duotus pažadus dėkodami Dievui už savo gyvenimo draugą bei prašydami  

palaimos šeimyniniam gyvenimui. Kiekvienam iš sutuoktinių kunigas dovanojo šv. 

Šeimos medalikėlį, kuris primins nuolatinį širdies budėjimą maldoje už vienas  kitą. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
Daugiau%20skaitykite:%20http:/www.ve.lt/naujienos/kultura/kultura/motinos-diena---su-dievo-palaima-1551853/
Daugiau%20skaitykite:%20http:/www.ve.lt/naujienos/kultura/kultura/motinos-diena---su-dievo-palaima-1551853/
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Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Marijampolės šeimos centras  

Motinos dienos išvakarėse pakvietė pamąstyti apie motinystę, jos 

džiaugsmus ir rūpesčius. Pasidalinti atvyko psichologė Asta 

Gudynienė su dukra Vita, kuri taip pat yra psichologė, o jos abi – 

Aleksoto dekanato šeimos centro savanorės, Zapyškyje 

rengiančios sužadėtinius ir organizuojančios  šeimų susitikimus. 

Vakaro metu prie arbatos savo įžvalgomis ir patirtimis dalijosi 

mamos ir jų suaugusios dukros, pastebėjusios, kad svarbu, jog 

mamos ne tik rūpintųsi savo vaikų bendražmogiškais poreikiais, bet ir dvasiniais, ypač krikščionišku 

ugdymu. Didžioji dalis susirinkusių mamų siuntė savo vaikus į katalikiškas stovyklas ir kitus renginius. 

Jau dešimti metai kaip Gudynų sodyboje vasaromis vyksta stovyklos vaikams, kuriose savanoriškai 

dalyvauja visa šeima, jų draugai, kunigai.  

Šeimų šventėje pagerbtos rūpestingos globėjų šeimos 

Marijampolės savivaldybėje gyvuoja sava tradicija paminėti Tarptautinę šeimos dieną katalikiška 

dvasia. Gegužės 20 d. ji tradiciškai surengta Pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje. Šeimų šventė prasidėjo 

Mišiomis čia pat, Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje. Mišias aukojo kan. prof. Kęstutis Žemaitis, o jam 

talkino Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Andrius Šidlauskas MIC.  

Kan. K. Žemaitis priminė mokymą apie šeimą popiežiaus Pranciškaus, kuris teigė, kad gyvenant 

šeimoje svarbiausi yra trys žodžiai – „Ačiū, Prašau ir Atsiprašau“. Kiekviena pora turi išmokti atsakyti į 

klausimą, ar dėl meilės, meilėje ir iš meilės gyvena?.. Jei išmoktų vartoti kasdien tuos tris žodžius, 

meilės ir darnos būtų žymiai daugiau. 

Susirinkusius dalyvius pasveikino šventės globėja Irena Lunskienė, laikinai einanti Marijampolės 

savivaldybės mero pareigas. Ji padėkomis ir atminimo dovanomis apdovanojo šeimas, jautriai ir 

rūpestingai globojančias biologinių tėvų meilės netekusius vaikus. Tarp apdovanotųjų – Inga Čalkienė, 

Rima Daukšienė, Vincas Krušinskas, Nijolė Misiukevičienė, Laimutė Utkevičienė, Virginija ir Valdas 

Žakevičiai. Šeimų vardu žodį tarė mama R. Daukšienė.  

Šeimos centro vadovė Lina Braukylienė dalijosi patirtimi apie tai, kaip centre rengiami būsimieji 

sutuoktiniai, apie tai, kaip sudėtinga pasiryžti globai, nes jos pačios šeima, išauginusi keturis vaikus, 

mąstė, bet nesiryžo priglausti svetimą vaiką. Apie seniūnijos šeimų sunkumus ir globėjų pasiaukojimą 

kalbėjo Šunskų seniūnas Rimantas Lekeckas. Jis kvietė visus kurti pasaulį tokį, kad vaikai tiestų rankas į 

dangų iš laimės, o ne iš nevilties. 

Apdovanotosios šeimos buvo pakviestos greta koplyčios vešinčiame ąžuolyne sodinti savo ąžuoliuką – 

šeimos tvirtybės simbolį. Šventės svečius linksmino „Kotitos junior“ grupė (vadovė Rasa Burinskienė) 

su jaunaisiais solistais. Renginio pabaigoje visi pakviesti pasivaišinti rėmėjų padengtu stalu. Vaišes 

padėjo suruošti Mantingos labdaros ir paramos fondas, Marijampolės karšto samariečių bendrija. 

Šventę surengė Marijampolės savivaldybės administracija kartu su Šv. arkangelo Mykolo parapija, 

pagelbėjo LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas, Marijampolės laisvalaikio ir 

užimtumo centras, Socialinės pagalbos centras, Šunskų seniūnija. 
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Lietuvos šeimos centras 

Bendruomenės „Sutuoktinių susitikimai“ išvyka į Slaptąją spaustuvę 

Bendruomenė „Sutuoktinių susitikimai“ 

ypatinga tuo, kad poros pažintį su aplinka 

suvokia pirmiausiai analizuodamos tarpusavio 

santykius. Pirma mintis apsilankius Slaptojoje 

spaustuvėje:  "Kokius jausmus turėjo išgyventi 

žmona, kai vyras buvo taip įsitraukęs į kitas 

veiklas?"  

Kauno bendruomenės „Sutuoktinių 

susitikimai“ poros birželio 9 d. mėgavosi 

būdamos kartu su vaikais ir bendruomene 

kultūrinėje - istorinėje aplinkoje Slaptojoje 

spaustuvėje. Anziulių šeima ypatingai 

nudžiugo, kad tokia bendruomenė aplankys 

juos! Priėmė bendruomenę vėlyvą vakarą, kartu 

šnekučiavosi, kartu vakarieniavo po apžiūros.  

Įkvepiantis pasakojimas palietė dėl sovietmečio pabaigoje išgyvento persekiojimo ir ypatingai dėl 

begalinio atsidavimo Lietuvai. Šioje spaustuvėje slapta nuo 1979 m. buvo spausdinama pogrindinė 

katalikiška literatūra. Buvome sužavėti atsidavimo, pagarbos vienas kitam santuokoje. Tvyrojo meilės ir 

tikėjimo dvasia, įkvepianti įveikti sunkumus, suprasti vienas kitą ir padėti. Susitikimas vyko nuostabioje 

aplinkoje.  
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Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Klaipėdos miesto šeimos centras 

Paskutinį pavasario vakarą Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius kun. dr. Andrius Vaitkevičius 

organizavo susitikimą - superviziją Klaipėdos miesto sužadėtinių programos koordinatoriams ir 

savanoriams. 

 

Lietuvos šeimos centras 

Lietuvos šeimos centro tarybos narių šeimų stovykla 

Gegužės 20 – 21 dienomis Bačkonyse vyko Lietuvos šeimos centro tarybos narių šeimų stovykla – 

rekolekcijos. Šiltą ir saulėtą šeštadienio rytą šeimos rinkosi Bačkonių Konferencijų centre, džiaugėsi 

geru oru ir gražia aplinka. 11 val. konferencijų salėje dr. Roma Zajančkauskienė pradėjo šeimoms 

pranešimą apie garbingąjį arkivyskupą kankinį Teofilių Matulionį. Dr. Roma Zajančkauskienė 

vadovauja Birštono sakraliniam muziejui. Jos daktaro disertacijos tema: Teologinių dorybių sklaida 

arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystės kelyje, todėl arkivyskupą kankinį ji gerai pažįsta ir 

nuoširdžiai myli.  Klausyti dr. Romos pasakojimo buvo taip įdomu, kad net nepajutome, jog jau atėjo 

pietų metas. Daugeliui didžiausią įspūdį paliko arkivyskupo Teofiliaus Matulionio pasitikėjimas Dievu. 

Nežiūrint, kad arkivyskupas Teofilius kalėjo tris kartus ir kalėjimuose praleido 16 metų, jis niekada 

nekeikė ir nerūgojo savo kankintojų, bet nuoširdžiai juos užjautė, tikėjo, kad Dievas jį apsaugos, jei 

tokia bus Jo valia.  Jis, gyvendamas Rusijoje, regėjo revoliucijos baisumus, matė įsivyraujančią rusų 

tautos bedievystę, bet dėl to tik dar labiau mylėjo savo ganomuosius ir nesutiko grįžti į Lietuvą. 

Arkivyskupą Teofilių iškeitė į komunistus tik 1933 m., kai jis jau buvo du kartus kalėjęs viso 6 metus. 

Po pietų vėl tęsėme konferenciją. Ir nors šiltas oras ir popietinis laikas traukė visus pamiegoti, įvairios 

detalės iš arkivyskupo Teofiliaus gyvenimo visus domino, kėlė susižavėjimą ir nuostabą. 

Vos pasibaigus paskaitai skubėjome į Guronis, į Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje įrengtą 

Septynių skausmų kelią, kurį praėjome drauge su Kaišiadorių vyskupu emeritu Juozapu Matulaičiu. 

Vyskupas emeritas papasakojo mums, kaip atsirado šis kelias, kaip atsirado Guronių rekolekcijų namai. 

Septynių skausmų kelias freskomis išpuošęs Guronių koplyčią atspindi Dievo Motinos Marijos 

skausmus, o lygiagrečiai atspindi garbingojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio gyvenimo 

momentus. Apėję Septynių skausmų kelią šventėme Šv. Mišias toje pačioje koplyčioje. Šventas Mišias 

lydėjo nuostabus giedojimas, nes keletas tarybos šeimų vyrų arba yra vargonininkai, ar gieda bažnyčios 

chore, ar dalyvauja folkloro grupėse. Šventoji Dvasia tikrai buvo mūsų tarpe, nes tokį darnų giedojimą 

retai išgirsi net giedant tikram chorui. Pakylėti ir vyskupo J. Matulaičio įkvėpti po Mišių apėjome 

Rožinio stotis, sukalbėjome Rožinį. Tris valandos maldų kartu su vyskupu emeritu prabėgo 

nepastebimai greitai. Nors vėlavome į vakarienę, mašinose vėl prisiminėme darnų giedojimą ir vyskupo 

emerito giedrą bei atvirą šypseną. 

Po vakarienės, prisimindami, kad arkivyskupas Teofilius savo svečius mėgo vaišinti braškėmis ir 

spurgomis,  surengėme vaišes su braškėmis ir spurgomis. Vėliau ketinome žiūrėti filmą apie Teofilių 

Matulionį. Kadangi aparatūroje pritrūkome detalės, kurios Aidas Bernatonis išvažiavo į Kaišiadoris, 

Judita Bernatonienė mus visus (su vaikais) mokė daryti karpinį „Laisvas paukštelis“. Panašų, tik labai 

dailų, karpinį arkivyskupas Teofilius iš kalėjimo atsiuntė vienai savo jaunai giminaitei. Buvo labai 

smagu. Kai kam sekėsi labai gerai, kai kam prasčiau, tačiau buvome tikri, kad išmoksime  padaryti šį 

išradingą ir tiek džiaugsmo vaikams suteikusį karpinį.  
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Po to žiūrėjome filmą, kuris dar kartą atkartojo tądien išgirstus, ar jau žinotus faktus apie Teofilių 

Matulionį. 

Ryte po pusryčių skubėjome į Kaišiadoris, kur katedroje dalyvavome Šventose Mišiose. Šv. Mišias 

celebravo Kaišiadorių generalvikaras monsinjoras A. Jurevičius. Pasimeldėme Gailestingumo 

koplyčioje prie būsimo palaimintojo Teofilaus Matulionio karsto. Po to kurijoje vėl mus maloniai sutiko 

generalvikaras monsinjoras A. Jurevičius ir aprodė Kaišiadorių kurijoje esantį muziejų. Buvo labai 

įdomu, nes kaskart pamatai, kokių įdomių, atsidavusių kunigų yra Lietuvoje apie kuriuos niekas 

nepasakoja, nerašo, neskelbia spaudoje. Išėjus iš kurijos, Judita Bernatonienė išdalijo katechezes 

šeimoms apie arkivyskupą Teofilių Matulionį. 

Pabaigai vyko gyva viktorina apie tai, ką sužinojome paskutinėmis dienomis. Gausiai apdovanoti ir 

laimingi po pietų išsiskirstėme kiekvienas į savo namus.  

Dalyvių atsiliepimai: 

 LŠC kasmet organizuoja stovyklą - rekolekcijas Šeimos centrų darbuotojams ir jų šeimoms. Esu 

dėkinga Lietuvos Šeimos centrui už rūpestį mūsų ugdymu, dvasiniu auginimu. Šiais metais 

praturtėjome Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio gilesniu pažinimu. Turėjome 

galimybę švęsti Šv. Mišias nuostabioje Guronių koplyčioje. Nuoširdų dėmesį pajutome iš 

Kaišiadorių vyskupo emerito Juozo Matulaičio.  Labiausiai tokiuose susibūrimuose paliečia visų 

bendrystė. Esame kaip viena didelė šeima, kur jaučiamės ypatingai gerai, jaukiai. Na, o 

geriausiai ir nuoširdžiausiai įvertinimas skamba iš vaikų lūpų: Aš dar net tris dienas galėčiau 

būti. (Justina, 6 m.) 

 Ačiū už stovyklą! (Jolanta) 

 Labai dėkoju už rekolekcijas. Nuostabi vieta, programa ir bendrystė. Nors apie vysk. T. 

Matulionį jau buvau girdėjusi ir dalyvavusi piligriminėje kelionėje, rekolekcijose išgyvenau jį 

naujai - jis tarsi buvo su mumis kartu. Galbūt todėl, kad visi kalbėjusieji sugebėjo perduoti jo 

dvasią. Sužavėjo bendros giesmės Guronių koplyčioje - ko gero pirmą kartą gyvenime klausant 

ir giedant kartu per kūną ėjo šiurpuliukai (ir nebuvo baisu nusigiedoti, nes buvo vedantieji). 

Taip pat dėkoju Juditai Bernatonienei už kruopščiai parengtus užsiėmimus ir paruoštą 

medžiagą, kurią galėsime panaudoti darbe su šeimomis. (Jūratė) 

 Labai svarbu buvo išgirsti R. Zajančkauskienę, kuri jau 17 m. yra taip artimai susipažinusi su T. 

Matulionio istorija, jo dvasingumu ir tuometine aplinka. Labai pakylėjo perteiktos žinios. Ne 

vien intelektualiai, bet dvasiškai. Ypatingai palietė širdį T. Matulionio atsidavimas Viešpaties 

patikėtai misijai, kurią labai ištikimai vykdė. Labai mokino savo pavyzdžiu būti drąsiam su 

Dievu ir su malda. Nors aplink daug informacijos apie šį ypatingą įvykį ir pačią asmenybę, bet 

būtent toks pateikimas mums pasirodė naudingiausias. 

Viktorina buvo labai smagi ir naudinga. Labai graži viso savaitgalio pabaiga. Gerai, kad 

nebedarėm šeštadienį :) 

Apsilankymas Guronyse ir Kaišiadoryse labai patiko, nes pamatėm kaip seniai T. Matulionis 

buvo žmonių širdyse.  

Malda su vysk. J. Matulaičiu ir kitais stovyklautojais labai reikalinga mums buvo. Turbūt 

įspūdingiausia savaitgalio patirtis. Šiek tiek norėjosi labiau susipažinti su kitais, nes mes 

nepažįstam kai kurių. Bet čia labiau papildomas noras, o ne trūkumas. Ačiū Juditai su Aidu ir 

jums už puikų laiką! Tikrai verta buvo atvykti :) (Virgilija ir Dominykas) 
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Renginiai visuomenei  

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Prevenciniai susitikimai bendradarbiaujant su Savivaldybe. 

Finansuojant programai „Iniciatyvos Kaunui“ vykdome projektą „Pažink 

save ir pasaulį: priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija 

Kauno mieste“. Terapinius užsiėmimus veda ir konsultacijas teikia 

priklausomybių konsultantė Virginija Blaževičienė. Birželio 12 - 13 d. 

dalyvavome tarptautinėje konferencijoje „Saugūs miestai be narkotikų: 

prevencija, apsauga, policijos veikla“. Apie šią konferenciją galite skaityti: 

 

http://kaunas.kasvyksta.lt/2017/06/13/miestas/konferencijos-apie-kova-su-narkotikais-atgarsiai-kauna- 

ivardino-kaip-itin-sekminga-pavyzdi/#ixzz4jxAMjBmk 

 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

Birželio 1-ąją – tradicinis žygis už vaikus ir gyvybę 

Jau tradicija tapo birželio 1-ąją Vaikų gynimo dieną paminėti 

piligrimyste iš Šiaulių Katedros į Kryžių kalną. Tai 12 km kelias su 

malda už vaikystę. 11 val. Šiaulių ganytojas Eugenijus Bartulis 

pakvietė susirinkusius piligrimus į Katedrą maldai. Šiais metais 

žygyje daugiausiai dalyvavo 10-15 metų vaikai ir jaunuoliai.  

14 val. prie Kryžių kalno, Jono Pauliaus II koplytėlėje buvo 

aukojamos šv. Mišios už vaikus ir gyvybę, giedojo jaunieji Sandoros 

mokyklos giesmininkai. 
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Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 
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