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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
 

Siunčiame Jums naują vasaros Aplinkraštį. Įvyko daug renginių birželio mėnesį, kurių nenorime iki 

rudens pamiršti. Sudedame viską, apie ką anksčiau nebuvome Jums rašę.  

Gerų Jums atostogų. Iki susirašymo rudenį! 

 

Lietuvos šeimos centro kolektyvas 

 

Jaunimo rengimas šeimai 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras. 

Balandžio 29 - 30 d. įvyko jaunimo ir šeimų piligriminis žygis Merkinė – Daugai - Pivašiūnai “Per 

kryžių į žvaigždes”, skirtas Teofiliaus Matulionio beatifikacijai, Lietuvos jaunimo dienoms pasiruošti, 

Gyvybės dienai ir mokytojai Jadvygai Lapelienei prisiminti. Žygio dalyviai Lietuvos Jaunimo Dienų 

kryžių nunešė iš Merkinės per Daugus į Pivašiūnus. Dauguose klausėmės kunigo Arūno Simonavičiaus 

žodžių ir dainų, Kaišiadorių šeimos centro savanorių Juditos ir Aido Bernatonių, prisiminėm tikybos 

mokytoją Jadvygą Lapelienę, klausėsi Eičiūnų, Merkinės ir kitų folkloro ir dainuojamosios poezijos 

atlikėjų koncerto. Dauguose per naktį vyko Švč. Sakramento adoracija, kur labai aktyviai jungėsi 

Birštono, Daugų, Jiezno, Pivašiūnų, Alytaus Motinų maldoje, Gyvojo rožinio, Carito dalyvės, 

melsdamosi už šeimas ir jaunimą. Per abi dienas žygyje dalyvavo apie 130 dalyvių,  talkino apie 20 

jaunimo savanorių, sielovadoje padėjo seserys joanitės  iš Senųjų Trakų vienuolyno, kunigai b. teol. dr. 

Robertas Rumšas, Daugų klebonas Vidas Jelinskas, kun. Arūnas Simonavičius, g. kan. Arūnas Užupis, 

mons. Vincas Baublys. Labai vaišingai ir šiltai žygeivius pasitiko Gudakiemio, Nedzingės, Daugų, 

Mikalavo bendruomenės, kareivišką košę dvi dienas virė Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos 

apygardos 1-oji rinktinė. Džiaugiamės ir dėkojame visiems 

. 
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Telšių vyskupijos šeimos centras 

Birželio 19 d. Jaunimo stovykloje „Spiečius”, kurią organizavo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės 

aktyvas, su stovyklaujančių vaikų tėveliais kalbėjome apie konfliktų priežastinius - pasekminius ryšius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras  

Gegužės 19 – 21 dienomis Vilniaus Arkivyskupijos Šeimos centro „Pažink Save“ savanorių komanda 

vyko į Senųjų Trakų vienuolyną vesti visą trijų dienų savaitgalį jaunimui iš Trakų bei kitų aplinkinių 

rajonų. 

Senųjų Trakų sesės į programos koordinatorę Dalią kreipėsi dar rudenį, taigi savaitgalis buvo labai 

lauktas bei seniai derintas. Vyko didžiulė - 

11 savanorių komanda, o susirinko apie 20 

jaunuolių, dauguma iš jų - 13-16 metų. 

Smagu, kad prie programos prisijungė ir 

sesės - jos dalyvavo ir klausėsi savanorių 

bei jungėsi į aktyviuosius žaidimus 

pertraukėlių metu.  

Šis savaitgalis buvo iššūkis, nes kalbėti 

teko jaunesniems jei įprastai, tačiau ši 

patirtis buvo tikrai naudinga. Kiek apie 

dalyvius sužinojome iš Senųjų Trakų sesių, 

susirinko nemažai jaunuolių iš iššūkius 

išgyvenančių šeimų, dėl to savanoriai 

nuoširdžiai džiaugėsi galėdami jiems 

perteikti kitokio gyvenimo ir elgesio būdus. 

Paskutinę dieną, kai teko atsisveikinti, 

mergaitės verkė, apkabino kiekvieną 
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savanorį ir dėkojo už tokį nuoširdų ir joms daug asmeniškai davusį savaitgalį. Džiaugiamės, kad „Pažink 

Save“ paliečia jaunų žmonių širdis tokiu ypatingu būdu - tai tikrai motyvuoja ir įkvepia tęsti pradėtą 

darbą!  
 

 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Tėvystės įgūdžių ugdymo seminaras 

Kaip užauginti drąsius, savimi pasitikinčius vaikus? Kokiu 

būdu riboti laiką, praleidžiamą prie interneto? Kaip sakyti 

"negalima"? Kaip išlaikyti pusiausvyrą būti mama ir drauge? 

Į daug tokių "kaip" bandėme atsakyti birželio 16 d. Šeimos 

centre vykusiame tėvystės įgūdžių ugdymo seminare. 

Dėkojame doc. dr. Jorūnei Vyšniauskytei - Rimkienei už 

praktines ir teorines įžvalgas, Kauno miesto Savivaldybės 

programai "Iniciatyvos Kaunui", akcijai Renovabis, 

parėmusiai šį seminarą, ir mūsų partneriams VšĮ "Darnūs 

namai". 

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras  

Birželio 17 - 18 d. Kupiškio dekanato šeimos centras pakvietė šeimas į sąskrydį „Šeima meilėje“. 

Sąskrydis prasidėjo Šv. Mišiomis Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje. Po to rinkomės į 

parapijos namus ir draugiškai pabendravę prie arbatos puodelio, klausėmės kunigo Vidmanto Bloškio 

paskaitos „Meilė šeimoje ir sakramentai“ bei sutuoktinių poros Reginos ir Arūno liudijimo „Meilė 

šeimoje ir tikėjimas“.  

Po pietų visi vykome į Viktariškių 

kaimą, kuriame įsikūrusi V. Šleivytės 

paveikslų galerija. Apžiūrėjome 

paveikslus, aplinką, sodybą, 

vaišinomės. Pasistiprinę klausėmės 

kunigo Alberto Kasperavičiaus 

katechezės „Meilė ir džiaugsmas 

šeimoje. Kaip augti meilėje?“ bei 

sutuoktinių poros Renatos ir Daliaus 

liudijimo „Meilė ir džiaugsmas mūsų 

šeimoje“. 

Savanoriai jaunuoliai puikiai 

organizavo veiklas vaikams. 

Linksmiausias žaidimas vyko tarp vaikų 

ir tėvų – reikėjo įveikti nemažai 

protinių, fizinių, taiklumo ir sumanumo 

reikalaujančių užduočių. Žinoma,  laimėjo vaikai, o tėveliai gavo paguodos prizą. 

Po vakarienės skambant Renatos ir Vyganto gitaroms dėkojome Dievui ir šlovinome Jį giesmėmis. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 115                                              2017 07 04 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 4 

Sekmadienio rytą pradėjome mankšta ir maudynėmis Kupiškio mariose. Meldėmės Šv. Mišiose,  

atnaujinome santuokos sakramento priesaiką, dalyvavome Devintinių procesijoje. Po skanių pietų 

išvykome apžiūrėti H. Orakausko skulptūrų. 

Dėkojame Dievui už suteiktą galimybę būti su bendraminčiais ir su savo šeima, už galimybę pabėgti 

nuo rutinos, atpažinti savo gyvenimą klausantis porų liudijimų. Dėkojame kunigams Mindaugui 

Kučinskui, Albertui Kasperavičiui, Vidmantui Bloškiui už palydėjimą ir padrąsinimą augti meilėje 

šeimos pašaukime. Ačiū savanoriams Vygantui, Deimantei, Pauliui už veiklų su vaikais organizavimą, 

Staselei, Rugilei ir Eglutei už skanius pietus. 

Tai buvo geras laikas kartu. 

Dalyvių mintys:  

 Likome sužavėti kupiškėnų paprastumu, nuoširdumu, atvirumu... Išsivežame kuo puikiausius 

įspūdžius. Linkim vertinti tai, ką turite: gyvą parapiją, nuostabų kleboną, tarpusavio bendrystę. 

(Jūratė ir Andrius) 

 Buvo įdomu ir naudinga, skanus maistas... labai patiko paskutinė estafetė.... ir apskritai labai 

patiko visa veikla. (Orinta, 9 m.) 

 Dėkojame už pilną įspūdžių, prasmingos veiklos ir dvasingą savaitgalį... puikios sąlygos 

vaikams ir suaugusiems. Ypač dėkojame už vaikų užimtumą, nes tai mums leido susikaupti ir 

atsipalaiduoti. (Lina ir Gintaras)  

 Prižiūrėdamas vaikus mokiausi atlaidumo iš jų... pasirodo užtenka nedaug, kad suprastum, kad 

Dievas yra kiekviename iš mūsų, ypač pačiuose mažiausiuose. (Vygantas) 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Mažeikių dekanato šeimos centras 

Birželio 17 d. Mažeikių dekanato šeimos centre vyko susitikimas su Kauno arkivyskupijos šeimos 

centro savanore Ingrida Vuosaityte, kuri pristatė Kreitono modelio vaisingumo pažinimo sistemą 

(KrMS). 

Daugiau informacijos: http://www.naprotechnologija.lt/ ir 

https://www.facebook.com/mazeikiudekanato.seimoscentras 
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Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Šeimų šventė „Trys viename ir šeimos gyvenimo prieskoniai“ 

Saulėtą ir gražią birželio 10 d. popietę Vilkaviškyje įvyko šeimų susitikimas, kuris buvo pateptas Šv. 

Dvasios ir paskanintas pačiais įvairiausiais gyvenimo džiaugsmo prieskoniais.  

Norisi džiaugtis ir dėkoti Gerajam Dievui už nuostabų orą (nors, kaip vienas iš šventės dalyvių 

pasidalino „Trūko lietaus, nes buvo TOKS KARŠTAS RENGINYS!“)  už tą karštį, kuris lietė ten 

susirinkusių žmonių širdis; už Jo Meilę, kurią taip gausiai liejo Adoracijos, Susitaikinimo ir Išgydymo 

valandą; už begalinį džiaugsmą švenčiant Eucharistiją ir mūsų Ganytoją vyskupą Rimantą, kuris nors ir 

būdamas užkimęs, troško kartu šlovinti, pasidalino įdomiomis mintimis pamokslo metu, visus laimino, 

visais džiaugėsi - svarbiausia buvo kartu; už skanų maistą, tiesa žmonių rankomis pagamintą, bet Jo 

palaimintą; už Brazilių šeimą, kurie linksmino ir šokdino šventės svečius tol, kol buvo jėgų šokti. Norisi 

šlovinti ir dėkoti už begalę gražių žmonių už visas šeimas, kurios susirinko, už Vilkaviškio dekaną, 

visus kunigus, kurie patarnavo, už visus teminių grupių vedėjus, už vaikų grupių atsakinguosius vedėjus 

ir ypač už savanorius, kurie negailėdami savo kojų ir rankų, pasitelkę į pagalbą klusnumo dorybę darė 

viską, kad tik atvykusiems čia būtų gera būti. Neatsiejama renginio dalis buvo ir išliks katalikų 

bendruomenė „Gyvieji akmenys“ iš Kauno ir s. Dovyda - norisi dėkoti jiems už patepimą, šlovinimą, 

užtarimą, bendrystę ir tikrą išgyventą broliškumą /seseriškumą.  

Renginio organizatoriai tikisi, kad šios šventės metu gautos Dievo dovanos praturtins joje buvusių 

šeimų gyvenimą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalinamės šventės dalyvių atsiliepimais ir akimirkomis: 

 Puiki, pilna įspūdžių šventė, smagu būti jos dalimi. 

 Nuostabi, Dievas padovanojo gerą orą, puikiai praleistas šeštadienis, puiki patirtis, skanus 

maistas.  

 Nuostabi šventė, sielai atgaiva, minčių ir naujų temų, galimybių tobulėjimui atradimas, 

besiklausant kitų. Ir ačiū už vaišingumą. 

 Siaubas, visi šoka!  
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 Džiugu matyti tiek daug tikinčių šeimų. 

 Gera jaustis katalikiškos bendruomenės dalimi 

 Šv. Dvasia tikrai buvo Katedroje. 

 Gražu ir šitokios šventės labai reikalingos šeimoms! 

 Nuostabu šeši kunigai, balta bažnyčia, šviesūs kunigų rūbai, išgyvenau Dangų! 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Alfa Lyderystės Konferencijoje Londone 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro darbuotojai  Jolita ir Artūras Svirbutai dalyvavo 2017 metų Alfa 

Lyderystės Konferencijoje Londone.  A. Svirbutas yra Alfa centro Lietuvoje valdybos narys ir Alpha 

International programų Šeimoms koordinatorius. 

Alfa Lyderystės Konferencija skirta Alfa kurso 

programų koordinatoriams ir savanoriams. Tai 2 

dienų konferencija apimanti teminius pranešimus, 

maldos tarnavimą ir šlovinimą.  

Šiais metais didžioji dalis konferencijų buvo skirta 

lyderystės temai. Kas yra tikroji lyderystė ir koks 

turėtų būti lyderis? Tarp pranešėjų buvo Nicky 

Gumbel, Luis Antonio Tagle (Romos Katalikų 

Bažnyčios kardinolas,  Manilos arkivyskupas), Jean 

Vanier, nemažai Didžiosios Britanijos įžymybių ir 

kitų pranešėjų. 

Taip pat abi dienas vyko daug seminarų skirtų konkrečioms Alpha programoms. Šių seminarų metu 

Jolita ir Artūras turėjo galimybę asmeniškai susitikti su Nicky ir  Sila Lee ir dalyvauti  santuokos 

klausimams skirtuose seminaruose. 

Pasibaigus viešai 2017 m. Lyderystės konferencijai  įvyko antroji konferencija,  skirta tarptautinio 

Alpha tinklo nariams.  Joje didžiausias dėmesys buvo skirtas Alpha vizijai ir misijai bažnyčioje.  Šeimos 

centro atstovai taip pat dalyvavo ir šioje konferencijoje, bei seminaruose  skirtuose “Santuokos Kursui”. 

Seminarus vedė Nicky ir Sila Lee, juose ,,Santuokos kurso“ patirtį pristatė Meksikos,  Kinijos bei kitų 

šalių atstovai. Taip pat užsiėmimuose nemažai dėmesio buvo skirta ir ,,Santuokos Kurso“ organizavimo 

bei įgyvendinimo klausimams.  

Jei perskaitėte šį Aplinkraščio numerį, prašome parašyti trumpą žinutę mums su žodžiu „Perskaičiau“ el. 

paštu lsc@lcn.lt 

Pasirengimas Pasaulio šeimų susitikimui 

Birželio 1 - 2 d. Airijos sostinėje Dubline įvyko konferencija, skirta artėjančiam devintajam Pasaulio 

šeimų susitikimui. Konferencijoje dalyvavo atstovai iš įvairių Pasaulio šalių: Australijos, JAV, Kanados, 

Taivanio, Pietų Afrikos Resublikos, Italijos, Ispanijos, Austrijos, Baltarusijos, Lenkijos ir t.t. Lietuvai 

atstovavo Vijoleta Vitkauskienė.  Iš viso dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių.  

Konferencijos organizatoriai pirmą jos dalį paskyrė sužadėtinių rengimo Santuokos Sakramentui temai. 

Buvo įdomu išgirsti pamąstymus iš įvairių šalių. Lietuva, mano nuomone, pasaulio kontekste atrodo 

labai gerai. Antroji konferencijos dalis buvo skirta būsimam Pasaulio šeimų susitikimui. Popiežius 

Pranciškus šiam susitikimui pasirinko Dubliną. Šis susitikimas įvyks 2018 m. rugpjūčio 21 - 28 d., jo 

tema "Šeimos evangelija: džiaugsmas pasauliui". Šį pasaulinį susitikimą sudarys kelios dalys: rugpjūčio 

21 d. Nacionalinis Pasaulio šeimų susitikimo atidarymas visose Airijos vyskupijose. Rugpjūčio 22 - 24 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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d. vyks trijų dienų kongresas. Kiekvieną 

dieną kongresas nagrinės Popiežiaus 

Pranciškaus parinktą temą "Šeimos 

evangelija: džiaugsmas pasauliui". 

Kalbės įdomūs pranešėjui, atskira 

programa bus organizuojama vaikams ir 

jaunimui. Kiekvieną dieną bus 

švenčiamos šv. Mišios, organizuojamos 

parodos, muzikos ir kultūriniai 

renginiai. Rugpjūčio 25 d. vyks Šeimų 

festivalis - tai bus džiaugsmingas 

renginys su maldos intarpais, kuriame 

šeimos iš visų pasaulio kontinentų 

pasidalins savo gyvenimo liudijimais. 

Rugpjūčio 26 d. planuojamos 

iškilmingos šv. Mišios  (Viliamasi, kad jose dalyvaus ir Šventasis Tėvas Pranciškus). 

Milžiniškam renginiui Airijos žmonės ruošiasi labai atsakingai ir nuoširdžiai. Jau sukurtas nuostabus 

susitikimo himnas, kurį nuo šių metų rugsėjo visi galės rasti renginio internetiniame puslapyje: 

http://www.worldmeeting2018.ie/. Jis sukurtas apmąstant "Amoris laetitia". Kad šeimos geriau 

pasiruoštų susitikimui planuojama sukurti video katechezes, skirtas vaikams ir šeimoms. Bus gyvos 

TED stiliaus diskusijos, animaciniai filmukai, kurie, tikimasi, bus populiarūs ne tik rengiantis 

susitikimui, bet ir po jo.  Organizatoriai siekia, kad kuo daugiau žmonių ir šeimų galėtų sudalyvauti 

šiame renginyje.  Taigi, bilietas į visus penkių dienų renginius kainuos 68 eur suaugusiam, o vienos 

dienos bilietas į šv. Mišias sekmadienį 32 eur. Vaikams iki 18 

m. visi renginiai nemokami. Aišku, planuojant vykti į tokį 

susitikimą reikia įskaičiuoti pačią kelionę, nakvynę bei 

maistą. 

Dubline yra įsikūrusios Facebook, Twiter, Yahoo ir kt. 

interneto milžinės. Organizatoriai numato kviesti jų atstovus į 

diskusijas su šeimomis ir apie šeimas. 

Pasižymėkite šio ypatingo renginio datą savo kalendoriuose 

ir... važiuojam!!! 

 

Jubiliejinis FAFCE renginys 

2017 05 30 – 06 02 Romoje įvyko Europos katalikiškų šeimų asociacijų federacijos (FAFCE) 

susirinkimas. Tai buvo jubiliejinis renginys, FAFCE gyvuoja jau 20 metų. Renginyje buvo sprendžiami 

aktualūs veiklos klausimai, ypač aktuali buvo finansų paieškos tema, kadangi FAFCE savo veiklą vykdo 

beveik vien šeimų organizacijų įnašų lėšomis, buvo sprendžiamas klausimas, kaip šeimos galėtų paremti 

lobistinę veiklą už šeimą EU.  

20 veiklos metų proga FAFCE pasivedė Švenčiausios Mergelės Marijos globai. Taipogi vyko šventiniai 

renginiai: Jubiliejinė konferencija, kurioje dalyvavo ambasadoriai prie Švento Sosto, susitikimas su 

Šventuoju Tėvu, Šventos Mišios.  

Siunčiame taip pat nuorodas popiežiaus kalbų susitinkant su FAFCE atstovais. Kviečiame pasiskaityti. 

Anglų kalba: http://fafce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=440:audience-of-pope-

francis-to-fafce&catid=49:family-actions&Itemid=234&lang=en 

Prancūzų kalba:  http://fafce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=441:audience-de-

pape-francois-a-la-fafce-service-integral-de-la-famille&catid=58:la-famille&Itemid=233&lang=fr 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.worldmeeting2018.ie/
http://fafce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=440:audience-of-pope-francis-to-fafce&catid=49:family-actions&Itemid=234&lang=en
http://fafce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=440:audience-of-pope-francis-to-fafce&catid=49:family-actions&Itemid=234&lang=en
http://fafce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=441:audience-de-pape-francois-a-la-fafce-service-integral-de-la-famille&catid=58:la-famille&Itemid=233&lang=fr
http://fafce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=441:audience-de-pape-francois-a-la-fafce-service-integral-de-la-famille&catid=58:la-famille&Itemid=233&lang=fr
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Mamų klubas 

Mamos šeimos centre  renkasi kas antrą penktadienį nuo 11.00 val. Klubo metu kalbama pačiomis 

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

namuose. Gegužės mėn. įvyko šis susitikimas:  

Gegužės 5 d. buvo suorganizuotas susitikimas apie tvarką “Kaip praktiškai ir kūrybingai susitvarkyti 

namus?“. Kadangi gyvename daiktų pertekliuje, organizuojant buitį nebetinka senesnis principas - 

„reikia pasidėti, o gal pravers“, nes tada namai po truputį vis labiau panašėja į sandėlį. Lektorė E. 

Kuklieriūtė atvyko iš Klaipėdos. Susirinko net 24 mamos. Tikrame mamiškame chaose naujoviški 

tvarkymosi principai skynėsi kelią iki mamų galvų. Kaip pavyko susitikimas - bus matyti iš to ar keliose 

šeimose atsiras daugiau erdvės. 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Birželio 4 d  Bažnyčios gimtadienio šventime pagerbėme Dangiškojo Tėvo mums duotus Tėvus  ir taip 

pat, kaip įprastai mėnesio pirmąjį sekmadienį, palaiminimas bei išskirtinės maldos buvo skiriamos 

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos šeimoms. 

 

 

Birželio 16 d.  Klaipėdos miesto šeimos centre lankėsi Telšių vyskupijos ganytojai, TVŠC direktorius ir 

reikalų vedėjai Virgilija ir Dominykas Lizdeniai dėl vyskupijos šeimos centrų vizijos. 

 

 

 

 

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

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras. 

Gegužės 10 d. Kaišiadorių parapija kartu su miesto savivaldybe, meno mokykla ir kultūros centru, 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro iniciatyva, pakvietė kaišiadoriečius į vakarą „Pažintis su 

Teofiliumi“.  Susitikimas pradėtas šurmuliu: atėjusius į susitikimą žmones sutiko Kaišiadorių parapijos 

jaunimas su „Caritas“ moterų keptomis spurgomis, kuriomis savo svečius mėgo vaišinti Teofilius ir 

braškėmis, kurias pats mėgo valgyti. Kaišiadorių meno mokyklos akordeonistų orkestras,  vadovaujamas 

O. Kupčiūnienės, ruošė atėjusiųjų širdis susitikimui su Teofiliumi. Norintys galėjo dalyvauti Teofiliaus 

sklaidai skirtoje loterijoje nusipirkdami laimingus loterijos bilietus. Antro aukšto salėje, kur buvo 

eksponuota paroda apie Teofiliaus gyvenimą, Kaišiadorių parapijos organizacijos: Šeimos centras, 

Caritas, Maldos grupė, Neokatekumenai, Gyvasis rožinis, Maltos ordinas kvietė vaišintis pačių 

gamintais saldumynais skanėstų mugėje ir pristatinėjo savo veiklą miestui. Salė kvepėjo čiobrelių 

arbata, žmonės ragavo skanėstus ir šnekučiavosi, apžiūrinėjo parodą. Vaikai  buvo pakviesti į jiems 

skirtą erdvę, kur kultūros centro darbuotojos mokė vaikus pasigaminti Teofiliaus paukščiukus, kuriuos 

jis, būdamas Mordovijos invalidų namuose, siuntė savo giminaitei dovanų sakydamas, kad jie atspindi 

jo būklę „laisvas kalinys“.  Didžiojoje salėje belaukiantys galėjo grožėtis Meno mokyklos mokytojų 

dekoracijomis - skraidančiais narveliuose Teofiliaus paukščiukais ir klausytis Teofiliaus balso – 

pamokslo 1956 m. sakyto savo diaceziečiams. 

Vakaro pažintinę dalį iškilmingai pradėjo Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų orkestras  

vadovaujamas A. Vrublevskio. Renginį vedė meno mokyklos direktorė E. Švelnikienė ir parapijos 

klebonas mons. R. Jurkevičius.  Kaišiadorių meras V. Tomkus, pasidalino savo mintimis kuo svarbus 

Teofilius Kaišiadorims. J.E. emeritas Juozapas 

Matulaitis pristatė prie T. Matulionio beatifikacijos 

daug prisidėjusius žmones, skaitė mintis iš vyskupo 

pamokslo. Muziejaus direktorius, istorikas O. 

Lukoševičius  supažindino su laikotarpiu, kuriuo 

Teofilius gyveno Kaišiadoryse. Miesto gyventojams 

buvo rodoma dokumentinio filmo „Žvilgsnis į 

Teofiliaus Matulionio gyvenimą“ ištrauka.  Mons. 

A. Jurevičius Teofilių Matulionį pristatė kaip tautos 

kančią įkūnijusią asmenybę. Renginio pabaigai į 

sceną buvo pakviesti loterijos pagrindinių prizų 

laimėtojai, kuriuos įsteigė Kaišiadorių paukštynas, Kaišiadorių miesto savivaldybė ir Kaišiadorių 

parapija. Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų orkestras kartu su Kaišiadorių Katedros choru atliko 

giesmę Teofiliui, kurią giedoti buvo pakviesta visa salė, o vaikai subėgo į sceną nešini savo pagamintais 

Teofiliaus paukščiukais. Teofiliaus vakaras sujungė visą miestą, kur kiekvienas galėjo dalintis tuo ką 

turi ir didžiuotis garbingu kankiniu vyskupui, kuris vadovavosi šūkiu: „kur avys - ten ganytojai“.  

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie renginio.  

http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/vakaras-pazintis-su-teofiliumi-2017-05-10 

Gegužės 19 d. vyko Šeimų šventė  Tarptautinei šeimos dienai paminėti, kuri kasmet vyksta  nuo 2011 

m.   Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro iniciatyva derinant su savivaldybe, sporto centru, 

mokyklomis. Nuo 2016 m. šios šventės organizavimo iniciatyvą perėmė Kaišiadorių visuomenės 

sveikatos biuras ir policija su naujomis  gražiomis iniciatyvomis, kaip antai 2016 m. raitosios policijos 

pasirodymu, šaulių programa, 2017 m. kinologų programa,  karinės ginkluotės  demonstravimu, 

pirmosios pagalbos suteikimo mokymais, Paparčių globos namų palapine.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/vakaras-pazintis-su-teofiliumi-2017-05-10
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Šiais metais Kaišiadorių šeimos centras savo 

erdvėje  kvietė šeimas į kassavaitinius,  t.y. kiekvieną 

penktadienį, spalio - birželio vykstančius, šeimų 

susitikimus „Vakarai su šeima“.  Susitikimai skirti 

stiprinti ryšiams tarp šeimos narių tėvų, vaikų, 

sutuoktinių ir šeimų, kurti šeimos tradicijas, 

perduoti  savo vertybes, išvengti nuobodulio ir rutinos šeimos gyvenime.  Šeimų susitikimus sudaro 5 

dalys, į kurias  įeina įvairūs mokymai šeimai svarbiomis temomis (problemų sprendimai,  geras dialogas 

poroje, „Paauglystės kursas“ ir kt.) Po mokymų šeimos džiaugiasi linksmąją ir skaniąja dalimis,  

o  labiausiai - tarpusavio bendryste. Kvietimai į susitikimus su temomis skelbiami  Kaišiadorių parapijos 

puslapyje www.kaisiadoriuparapija.lt   

Šeimos centre yra laukiamos visos šeimos, norinčios atnaujinti dvasinius ir vertybinius   savo šeimos 

ryšius, atrasti  ir įsijungti į šeimų bendruomenę. Kiekvieną mėnesio antrą penktadienį,  spalio - gegužės 

mėnesiais kino kritikas Ramūnas Aušrotas parenka, pristato ir kviečia žiūrėti išskirtinius filmus su 

Krikščionišku kino klubu. Taigi kviečiame ir laukiame visų norinčių pasimėgauti įsimintinais filmais.  

  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/

