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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
 

Praskriejo ne per daug karšta vasara ir vėl sugrįžome prie darbų. Maloniai kviečiame skaityti apie visoje 

Lietuvoje šeimų labui vykusius renginius. 

Lietuvos šeimos centro kolektyvas 

 

 

Jaunimo rengimas šeimai 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Rugpjūčio 26 d. Panevėžio vyskupijos Šeimos centre „startavo“ unikalus kūno teologijos kursas 

Lietuvoje „TU: gyvenimas, meilė ir kūno teologija“ („YOU: life, love and theology of the body“) 

(JAV).  

Originalų kursą sudaro vadovo, dalyvio, tėvų knygos ir DVD 

įrašai anglų kalba. Vertimo darbai prasidėjo tik gavus kursą 

ir tęsiasi iki šiol. Kurso medžiagą verčia iš anglų į lietuvių 

kalbą, redaguoja ir veda kursą projektų vadovė Monika. 

Pirmojo susitikimo metu visi žaidė „apšilimo“ žaidimus, 

susipažino su viso kurso programa ir atliko praktines 

užduotis, esančias kiekvieno dalyvio knygoje. Buvo aptartos 

įvairios temos: Dievas, žmogaus prigimtis, meilė, santykis, 

vienišumas, draugystė, savivertė ir kitos. Jau po pirmojo 

susitikimo kai kurie dalyviai dėkojo ir išreiškė didelį 

susidomėjimą šiuo kursu bei aptariamomis temomis.  

Kursą iš viso sudaro 13 susitikimų, iš kurių 10 skirti aptarti 

skirtingas kurso temas, o likusieji 3 – išvykos. 10-ies susitikimų metu dalyvius lydės įvairūs palydėtojai, 

t.y. dvasininkas, psichologas ar socialinis pedagogas. Tikimės, kad bendrystė su jais leis abiems pusėms 

pagilinti savo žinias ir suteiks bendrai diskusijai brandumo. Kiti 3 susitikimai skirti visai komandai 

stiprinti, sužinoti šį tą naujo (pvz.: lankytini objektai). Dalyviai išsikėlė savo tikslus, kurių kiekvienas 

asmeniškai sieks viso kurso metu. Šiuo metu į kursą renkasi 10 dalyvių: 6 merginos ir 4 vaikinai, tai yra 

lytiškumo ir rengimosi šeimai programos „Pažink save“ klubo savanoriai. Registracija į kursą jau 

pasibaigusi. Susitikimai vyksta 1 kartą per mėnesį. Kursas tęsis iki 2018 m. rugpjūčio pabaigos.   

Naujienas apie mus galite sekti FB puslapyje „Panevėžio vyskupijos Šeimos centras“: 

https://www.facebook.com/pvscentras/ 

Taip pat Instagram paskyroje: https://www.instagram.com/pazinksave_panevezyje/ 

Kursą remia Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/pvscentras/
https://www.instagram.com/pazinksave_panevezyje/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 116                                              2017 09 21 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 2 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Rugpjūčio mėn. 9-11 d. Žemaičių Kalvarijoje vyko jaunimo 

lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa „Pažink save“. 

Dalyvavo 23 jaunuoliai iš Klaipėdos, Priekulės, Viekšnių, Kretingos, 

Telšių, Gargždų parapijų. Dėkojame jaunimui už džiaugsmo 

pamokas, tėvams už pasitikėjimą, kunigams už maldą ir didžiulę 

pagalbą!  

Dėkojame R. ir R. Žiogų šeimai, bei kitiems už paramą.   Paskaitas 

gyvybės tema remia: 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Gegužės 19 – 21 d. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro „Pažink 

Save“ savanorių komanda vyko į Senųjų Trakų vienuolyną vesti visą 

3 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. Į 

savaitgalį 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 

socialinės rizikos šeimų, dėl to savanoriai nuoširdžiai džiaugėsi 

galėdami jiems perteikti kitokio gyvenimo ir elgesio būdus. 

Paskutinę dieną, kai teko atsisveikinti, mergaitės verkė, apkabino 

kiekvieną 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!  
  

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos miesto šeimos centras 

Birželio 28 d. popietę Telšių vyskupai ir Klaipėdos miesto bei Nidos klebonai rinkosi pasitarimui dėl 

sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programos organizavimo galimybių parapijose. 

Susitikime dalyvavęs Telšių vyskupijos Katechetikos centro vadovas monsinjoras Rimantas Gudlinkis 

pristatė katechumenato programą (Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigos), kurią jau šiais metais pradės 

vykdyti vyskupijos bažnyčiose. 

Liepos 24 d. vyko susitikimas su TVŠC vadovais dėl sužadėtinių rengėjų programos tobulinimo. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Belaukdami Kaišiadorių vyskupo Teofiliaus Matulio paskelbimo 

palaimintuoju, Kaišiadorių dekanato parapijos šeimos jungėsi 

pasiruošimo iškilmėms Kaišiadoryse: puošėme paminklą, pynėme 

vainikus, sodinome gėles, važinėjome po miestą ir dalinome plakatus, 

kad jais miesto gyventojai papuoštų langus. Kardinolo A. Amato 

sutikimui šeimos su vaikais atėjo pasipuošusios tautiniais rūbais, nešini 

trispalviais ir Vatikano vėliavos spalvų balionais. Birželio 25 d. 

vykome į beatifikacijos  iškilmes Vilniuje. Birželio 26 d. sutinkame jau 

palaimintąjį Teofilių grįžtantį į Kaišiadorių katedrą, meldėmės prie jo 

kapo, budėjome. Liepos 2 d. vyko Padėkos šv. Mišios už Teofiliaus 

paskelbimą palaimintuoju, kur šeimos ruošė Teofiliaus stalą, prisidėjo 

po Šv. Mišių ruošiant šventinę programą.  

 

Elektrėnų dekanato Vievio parapija.  

Jaunimo ir šeimų Sekminių žygis. Džiaugsmo kupinoje širdyje norisi dalintis - šis pasidalinimas, tai 

dar viena mūsų šeimos kelionė Jėzaus Kristaus meilėje, kuri prasidėjo Sekminių dieną piligriminiu 

žygiu Vievis - Kazokiškės. Jau tada nešėme Šv. Mergelei Marijai Nugalėtojai asmenines ir šeimų 

savaitgalio intencijas. Padėkos žodyje klebonas A. Kelmelis pasiūlė naujai rekonstruotus Kazokiškių 

parapijos namus naudoti bendruomenės reikmėms, todėl net nedvejojant buvo pasiūlyta vieta šeimų 

savaitgaliui, kai Šventoji Dvasia nužengia ir globoja. Dėkojame už tai klebonui! 

Mūsų šeimai buvo labai brangūs nuolatiniai pasirengimo savaitgaliui susitikimai, kurių metu meldėmės, 

atviravome tikėjimo kelionės sunkumais, organizavome savaitgalio programos detales, dalinomės 

aktualiomis temomis, kurios stiprintų santykį Jėzuje Kristuje ir bendrystėje. O pats šeimų savaitgalis 

buvo tarsi visos kelionės Šventė! Gražiausias savaitgalio atradimas - mūsų parapijos šeimų liudijimai! 

Jau ir mes galime liudyti savo tikėjimą, o tai parodo mūsų parapijos šeimų augimą. 

Šios savaitgalio šventės metu mums buvo brangi kiekviena tarnystė. Vikaras kun. P. Tekorius dalinosi 

dvasiniais išgyvenimais; seminaristas G. Petkevičius tapė ikonas, savanoriai įdėjo daug širdies, kad 

šeimos su vaikais pažintų Viešpaties Meilę!  

Brangi buvo bendrystė svečių, kurie pristatė Dievo Motinos komandų veiklą, kuri paskatino mūsų 

parapijos sutuoktinių poras melstis ir įsipareigoti tolimesniems susitikimams.  

Iš tiesų labai buvo brangi buvo rėmėjų parama, nes galėjome paremti ir stokojančias šeimas. Ir 

kiekvienas atvykęs į mūsų šventę buvo brangus, su kuriuo norėjosi dalintis džiaugsmingumu. O visos 

Šventės vainikavimas - jaunimo šlovinimo grupės "Naujas Kraujas" malda, kuri suteikė dar gilesnės 

gyvybės GYVENTI KRISTUI! Viešpatie, dėkojame už visas malones! 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Širvintų dekanato šeimos centras 

Šeimų vasaros stovykla „Tikėjimas = džiaugsmas“, vyko 

liepos 24 - 28 d. Marguolių km. (Giedraičių sen., Molėtų raj.). 

Į stovyklą susirinko 10 Širvintų dekanato ir Želvos parapijos 

šeimų su įvairaus amžiaus vaikais – iš viso 50 žmonių. 

Programa buvo įvairi ir turininga: paskaitos, malda, Šv. 

Mišios, sporto varžybos, dviračių žygis, edukaciniai 

užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, vakaronė. Paskaitas 

skaitė ses. Dominyka, kun. L. Visockas, J. Bernatonienė. 

Stovykla suvienijo atvykusias šeimas prasmingam 

bendravimui, bendrai veiklai visas 4 dienas. Visi stovyklos dalyviai liko ja patenkinti. 

  

Atsiliepimai: 

 Ši stovykla buvo jaudinanti šeimų bendrystė, kažkiek priminė artimų žmonių, tarsi giminaičių 

susitikimą – tiek dalyviai jautėsi artimi (Gintautas Povylius). 

 Tai buvo stipri, prasminga stovykla – įvairi programa, kurioje buvo rasta vietos įvairaus amžiaus 

dalyviams, gilūs, prasmingi pokalbiai, paskaitos. Įspūdžių, išgyventų šioje stovykloje, niekada 

nepamiršime (Rasa Povylienė). 

 Smagu, kad stovykloje visi turėjo ką veikti, užteko prasmingos veiklos, neteko nuobodžiauti, nes nuo 

nieko neveikimo irgi pavargstama. (Raimondas Pilka). 

 Stovykloje šeimos labai greitai susidraugavo, tarp jų 

nesijautė jokios trinties, o taip būna ne visada (Kernius 

Pauliukonis). 

 Iš visos širdies dėkoju visiems Jums už nuostabią, nebe 

pirmus metus trunkančią bendrystę, už tvirto tikėjimo 

liudijimą ir ištikimą meilę. Esat nepakartojamo grožio 

žmonės... Tiesiog širdis lydosi!! Nemoku net pasakyt... 

Paragavau gabalėlį dangaus! (Sesė Dominyka). 

 Stovykloje puikiai buvo suderinta ir malda, ir aktyvi veikla – viena kitos neužgožė. Tai didelė 

stovyklos sėkmė (kunigas Povilas). 

Stovyklą rėmė LKRŠ ir privatūs rėmėjai   

 

Pivašiūnų atlaidų šeimų diena 

Kaišiadorių vyskupijos šventovėje, Pivašiūnuose, rugpjūčio 19 dienos atlaidai buvo skirti šeimoms.  

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro savanorės rinkosi ankstėliau, kad sutiktų atvykstančius piligrimus, 

juos pasveikindamos ir dalindamos lankstukus, kviesdamos į šeimos santykius stiprinančias programas. 

12.00 val. vyko šv. Mišios, kurias aukojo vyskupas J. Ivanauskas. Po šv. Mišių šeimos buvo pakviestos 

rinktis prie klebonijos agapei ir šventinei programai.  Šeimos iš Kaišiadorių, Elektrėnų, Širvintų, Molėtų 

dalinosi suneštinėmis vaišėmis, kurias palaimino vyskupas J. Ivanauskas. Pasisotinus  suaugusieji 

klausėsi kun. Mindaugo Grendos katechezės apie maldos svarbą šeimoje.  Po kunigo minčių apie 

maldos gyvenimą šeimos buvo pakviestos pasidalinti savo maldos patirtimi.  Tuo tarpu kun. Laurynas 

Visockas vedė katechezę Pivašiūnų šventovėje vaikams. Džiaugdamiesi tikėjimo bendryste ir 

šeimynišku buvimu giedojome giesmes, liaudies dainas apie šeimą  tol, kol sugriaudėjęs  griaustinis 

davė ženklą, kad jau laikas atsisveikinti ir vykti kiekvienam į savo kraštą dalintis malonėmis gautomis iš 

Pivašiūnų Dievo Motinos.     

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Vaikų dienos grupės užsiėmimai 

Birželio 26 d. Šeimos centre vyko kaniterapijos užsiėmimas, 

kurio metu vaikai susipažino, žaidė, bendravo su dviem 

žaviais šunimis - Mooni ir Mūza. Dėkojame LSMU 

Profesionalios kaniterapijos tarnybos specialistėms ir 

organizacijai „Šunys Kristui“ už edukacinius užsiėmimus, o 

Kauno miesto Savivaldybės programai "Iniciatyvos Kaunui" 

už galimybę darbe su vaikais taikyti inovatyvius darbo 

metodus. 

Vaikų dienos grupę remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 
 

Tėvystės įgūdžių ugdymo stovykla Bačkonyse 

Liepos 14 - 16 dienomis Kauno Šeimos centras pakvietė 

mamas ir tėčius į Bačkonis, kur vyko Tėvystės įgūdžių 

ugdymo seminaras. Seminarą vedė doc. dr. N. Liobikienė. 

Dalyviai iš įvairių arkivyskupijos dekanatų klausėsi, dalijosi 

savo patirtimi, kėlė klausimus ir mokėsi būti dar geresniais 

tėvais. Kaip ir dera vasaros susitikimams, vakarai neprailgo 

dainuojant senąsias lietuvių dainas, šokant, atgaunant jėgas 

pirtyje ir vaišinantis puikiame Bačkonių restorane. 

Šį ugdymo seminarą parėmė Kauno miesto savivaldybės 

programa „Iniciatyvos Kaunui“ ir Vokietijos katalikų akcija 

Renovabis. 
 

Šeimų diena Šiluvoje 

Rugsėjo 9 d. Šiluvoje šventėme šeimų dieną. Ryte klausėmės kunigo t. Rastislav Dluhy C Ss R 

mokymo „Marijos ir Juozapo mokykloje“, dalyvavome Rožinio maldoje, o po Šv. Mišių visi 

susirinkome šeimų Agapėje, kur ne tik vaišinomės, klausėmės smuiko garsų, bet ir plačiau susipažinome 

su šeimų judėjimais. 

Plačiau apie jaunimo ir šeimų dieną skaitykite:  

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=4793  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=4793
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Naujo sezono renginiai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos miesto šeimos centras 

Liepos 2 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje 

šventėme Šeimų sekmadienį.  

Šiandienos Evangelija kvietė į absoliutų pasitikėjimą ir atsidavimą 

Dievui „Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo 

gyvybę dėl manęs – atras ją.” 

Klebonas Vilius Viktoravičius pamokslo metu Evangelijos žodžius 

aktualizavo šeimų kasdienos pavyzdžiu, pasidalindamas apie 

nuostabų Dievo veikimą sutuoktinių gyvenimuose, kai poros, 

trokšdamos susilaukti vaikų, po ilgų bandymų... „atpalaidavo 

smegenis” (pasivedė absoliučiai Dievo valiai) ir patyrė Dievo malonę 

- Gyvybės dovaną!! 

 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Rugpjūčio 11 - 13 d. trečią vasarą į Karklės kaimelį rinkosi Panevėžio vyskupijos šeimos (92 dalyviai). 

Atradę pašaukimus šeimai šiame savaitgalyje ieškojome "Mūsų šeimos pašaukimo".  

Lektorė gydytoja Aušra Bandanskytė (Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė), pasiremdama 

popiežiaus Pranciškaus mintimis, priminė ką pirmiausiai reiškia būti šeima, ne susvetimėjusia, bet 

bendraujančia, bendrystę tarpusavyje ir su Dievu kuriančia šeima.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Savo šeimos įsitraukimo į tarnystę parapijoje patirtimi 

dalinosi Kretingos parapijos šeimų bendruomenės atstovai: 

Vitalius ir Dalina Kuprėnai, Vidmantas ir Ilona 

Momgaudžiai, Andrius ir Aušra Mizgiriai.  

Kaip galimybę šeimai įsitraukti į vieną iš daugelio judėjimų 

Aurentas ir Ilona Grubinskai pristatė judėjimą sutuoktiniams 

Dievo Motinos komandos.  

Ypatingai džiugus buvo vyskupo Lino Vodopjanovo OFM 

apsilankymas. Pastiprinančiu žodžiu, padovanotu laiku ir 

dovanomis ganytojas parodė dėmesį vyskupijos šeimoms. 

Drauge šventėme Eucharistiją ir dėkojome už bendrystės 

dovaną. 

Vyskupijos šeimų savaitgalį finansavo Amerikos vyskupų konferencija. 

 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Rugpjūčio 18 - 20 d. Šventojoje vyko šeimų stovykla 

„Pareigos šeimoje“, skirta Motinos Teresės šeimų 

bendruomenės  nariams, socialinę atskirtį patiriančioms 

šeimoms. 20 jaunų šeimų su vaikučiais, kūdikiais ir paaugliais 

susirinko Šventosios parapijos poilsio namuose. Stovykla buvo 

organizuojama pagal  Šiaulių vyskupijos Šeimos centro ir VšĮ 

„Motinos Teresės šeimų namai“  bendrą projektą. Šeimos 

centro savanoriai Edita ir Vidmantas Gulbinai vedė tris 

užsiėmimus suaugusiems. Teoriniai – praktiniai mokymai vyko tokiomis temomis: 1. Kaip Meilės 

kalbos padeda kurti ir palaikyti gerus santykius šeimoje. Praktinė užduotis „Mano meilės kalba“. 2. 

Vyro, moters pareigos šeimoje. Praktinė užduotis – „Skirtumų pripažinimas“. 3. Vyro ir moters 

pareigos. Praktinė užduotis – „Kurkime bendrystę“.  

Šeimos mielai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, 

diskutavo jiems rūpimais klausimais. Taip pat vyko 

individualios konsultacijos, vaikus auginantys tėvai su 

savanoriais diskutavo apie vaikų auginimą, tarpusavio 

bendrystę, vienas kito supratimą ir vertinimą. 

Šeimos, kurios dalyvauja šioje stovykloje ne vienerius 

metus, liudija, kad stovykla, tai jų labai laukiamas 

renginys.  

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Marijampolės dekanato šeimos centras 

Liepos 6 – 9 d. prie Kryžių šventovės ant Dusios ežero kranto vyko tradicinė šeimų stovykla.  Stovyklos 

tema buvo pagal Evangelijos žodžius  “Eiti į nuošalią vietą ir pailsėti“, todėl buvo skiriama daugiau 

laisvo laiko šeimoms pabūti su savo vaikais ar poroje – plaukioti valtimi, žaisti, melstis koplyčioje, bet 

buvo ir svečių, išvykų. Šeimos drauge keliavo prie Prelomciškės piliakalnio, ant kurio galėtų pagiedoti 

Tautišką giesmę Valstybės šventės vakarą. Kitą dieną pavyko “atrasti” Krikštonis – tarpukaryje garsaus 

kun. J. Reitelaičio, istoriko, liaudies medicinos žinovo įkurtą parapiją ir pagal jo paties projektą 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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pastatytą  bažnyčią, kur patarnavo šv. Mišioms ir klebono bibliotekoje ugdėsi būsimasis vyskupas S. 

Tamkevičius SJ.   

Psichologė Brigita Gelumbauskienė pakvietė 

pamąstyti apie moteriškumą ir vyriškumą per 

asociacijas – vaizdus iš paveikslėlių. Kun. 

Rytis Baltrušaitis, vadovavęs vyskupijos 

katechetikos centrui, o dabar – Kauno šv. 

Mato gimnazijai, kvietė padiskutuoti apie 

katalikiškos mokyklos vaidmenį, nes didžioji 

dalis stovyklos dalyvių leido vaikus į tokias 

mokyklas, todėl tėvai ir vyresnieji vaikai 

galėjo pasidalinti savo patirtimi ir 

įžvalgomis. Daugelis pabrėžė rekolekcijų ir 

kitų renginių ne tik moksleiviams, bet ir jų 

tėvams bei mokytojams reikšmę krikščioniškam sąmoningumui  kelti. Paskutinę stovyklos dieną 

svečiavosi gydytojų Rudzinskų šeima iš Kauno. Jie pasidalijo savanorystės Šeimos centre, bendrystės su 

kitomis tikinčiomis šeimomis patirtimi. Į jų netoli Dusios ežero esančią sodybą gali atvykti kitos šeimos, 

tėvai su vaikais, kur žygių metu gali geriau pažinti vieni kitus, pasitikrinti svarbiausias vertybes, ypač 

tikėjimą. Jie parekomendavo ir tinkamos katalikiškos literatūros, kuri padeda krikščioniškai augti 

šeimoje, stiprinti moralinius sprendimus. Beje, stovyklos metu buvo galimybė ir paskaityti (susirgęs 

vaikinas per dieną įveikė neploną knygą). Savo 

apsilankymu vaikus vėl pradžiugino s. Daiva 

Staskevičiūtė, kuri juos pakvietė ne tik drauge pažaisti, bet 

ir pagiedoti bei pasimelsti. Stravinskų šeima iš Prienų vėl 

parengė estafečių, rungčių ir apdovanojimų jų 

laimėtojams. 

Daugelis šeimų džiaugėsi pabuvę bendraminčių rate, 

patyrę tikėjimo ir meilės bendrystę, kurios kasdienybėje 

gerokai trūksta. 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Šeimų savaitgalinė stovykla birželio 16 - 18 d. 

Jau ilgus metus organizuojame kasmetinę savaitgalinę stovyklą Vilniaus arkivyskupijos šeimos centrų, 

bendruomenių, judėjimų, organizacijų, atstovams ir jų šeimoms. 

Šeimų stovykla vyko Molėtų raj. Į ją atvyko 70 dalyvių, iš jų 28 vaikai ir 6 savanoriai.  

Kaip visada stovykloje veikė vaikų tarnyba. Tai neatsiejamas dalykas, kuomet atvyksta šeimos. Kai 

tėvai klauso mokymų - savanoriai užima jų vaikus. Tačiau verta paminėti, kad iki stovyklos būna sunkus 

ieškojimo ir paruošimo  etapas surasti savanorių darbui su vaikais. Mūsų stovykla vyksta tuo metu, kai 

abiturientai ir studentai laiko egzaminus. Pasidžiaugti galime tuo, kad prie savanorių komandos 

prisijungė ir keletas jau anksčiau pas mus savanoriavusių jaunuolių.  

Stovykloje mokymus tėvams vedė br. Pranciškus iš Tiberiados bendruomenės. Kalbėjo apie naujai 

išleistą Bažnyčios dokumentą „Amoris laetitia“. 

Ši stovykla nepaprastai svarbi, nes stiprina tiek lenkiškų, tiek lietuviškų bendruomenių, judėjimų 

bendradarbiavimą. 
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O štai keletas atsiliepimų iš pasibaigusio šeimų savaitgalio: 

 Džiaugiuosi, kad plečiasi Vilniuje šeimų bendruomenės ir judėjimai (mot.) 

 Išvažiuoju su bendrumo jausmu, padrąsinimu, noru skaityti “Amoris laetitia“ (vyr.) 

 Bendrystę, kad mūsų daug Bažnyčioje ir kad esame įvairūs (mot.) 

 Pasisėmiau ryžto ir idėjų dėl maldos grupelių (vyr.)  

 

Mamų klubo veikla 

Mamų klubas vyksta kas antrą penktadienį nuo 11.00 val. Klubo metu kalbama pačiomis įvairiausiomis 

ir aktualiausiomis temomis, kurios rūpi mamoms, auginančioms 

mažamečius vaikus namuose.  

Gegužės mėn. 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 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Komandos formavimo seminaras 

Kas tai yra komanda? Kokios jos formavimosi 

stadijos? Kuo darbas komandoje skiriasi nuo darbo 

grupėje? Tokius ir panašius klausimus birželio 30 d. 

kartu su psichologe Judita Velžiene komandos 

formavimo seminare nagrinėjo šeimos centro 

darbuotojai ir savanoriai. Šį seminarą parėmė Kauno 

miesto Savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“. 
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Savanorių piligriminė kelionė 

Liepos 1 d. Kauno miesto parapijų Šeimos centrų savanoriams organizavome piligriminę kelionę po 

Suvalkų kraštą (Lenkija). Po šv. Mišių Lazdijuose aplankėme Česlovo Milošo dvarą, Seinų Lietuvių 

namus ir Dievo Motinos šventovę, apžiūrėjome kamaldulių statytą vienuolyną Vygriuose. Kelionės 

pabaigoje aplankėme Punską ir meldėmės Švč. M. Marijos Dangun ėmimo bažnyčioje. Kelionę parėmė 

Kauno I dekanatas. 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Rugpjūčio 7 - 11 d. Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 14-tą vasarą sukvietė vyskupijos Šeimos 

centrų savanorius su šeimomis į stovyklą - seminarą Karklėje (86 dalyviai). 

Šių metų stovykloje kalbėjome apie ribas. Visų mylima ir 

gerbiama lektorė Nijolė Liobikienė kalbėjo apie ribas šeimoje: 

santykius su vaikais, sutuoktinių bendravimą, sutuoktinių ir jų 

tėvų santykius; apie ribas bendruomenėje.  

Kunigas Mindaugas Malinauskas SJ nubrėžė ribas kitame 

kontekste. Pristatydamas įvairias New Age judėjimo apraiškas 

padėjo atpažinti ribas, kaip nenuklysti į nekatalikiškas 

dvasingumo praktikas.    

Malonu, kad mus, nors ir trumpai, aplankė ir kunigas Albertas 

Kasperavičius.  

Kupiškio dekanato Šeimos centro savanoriai pasidalino savo patirtimi organizuojant Santuokos kurso 

programą.  

Dėkojame Dievui už bendrystės laiką, už galimybę didelėje šeimoje švęsti Eucharistiją, už asmeninius 

dvasinius pokalbius, už nuostabų orą.  

Mūsų stovyklą - seminarą finansavo Amerikos vyskupų konferencija ir Vokietijos katalikų akcija 

Renovabis.  

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Rugpjūčio mėn. 4 - 6 d. vyko Telšių vyskupijos šeimos centro 

savanorių šeimų stovykla „Per kryžių į žvaigždes“.  Stovykla 

prasidėjo penktadienio Šv. Mišiomis ir Švč. Sakramento 

adoracija Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos 

Apsilankymo bazilikoje. Vakare, įsikūrus sodyboje prie Ilgio 

ežero, vyko filmo apie pal. T. Matulionį peržiūra. Šeštadienį 

vyko susitikimai su doc. dr. Nijole Liobikiene, Šv. Mišios 

Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijoje ir 

šeimų liudijimų vakaras. Sekmadienį stovyklą užbaigėme 

Telšių vyskupijos šeimos centro tarybos posėdžiu ir Šv. Mišiomis Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo 

į Dangų parapijoje.  Stovyklą rėmė Renovabis 
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Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Liepos 21 – 23 d., Šiluvoje vyko kasmetinė Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų savanorių ir jų šeimos 

narių stovykla. Šiais metais ji buvo ypač gausi - net 74 žmonės iš įvairių mūsų vyskupijos vietų. 

Stovyklos temai buvo pasirinkta Šv. Rašto eilutė „štai aš stoviu prie durų ir beldžiu...“ (Apr 3,20) su 

kiekvienam asmeniškai iškeltu klausimu: Atidaryti? Neatidaryti? Kviečianti į asmeninį susitikimą su 

Jėzumi. Stovyklos metu vyko daug įvairių veiklų pradedant žaidimais, vaišėmis, bendravimu, 

dalinimusi, mokymu, adoracija ir kt. baigiant apmąstant kryžiaus kelio stotis ir švenčiant Eucharistiją. 

Apie tai kokia buvo šių metų stovykla liudija dalyvių atsiliepimai: 

 Ši stovykla nuostabi, ji davė: sielos gydymą ir daug džiaugsmo; 

 Nepaisant to, kad mano durys buvo tvirtai uždarytos ir net užsklęstos iš vidaus, Jis atėjo. 

Švelniai jas atvėrė savo meile. Ir užpildė širdį taip išsiilgta ramybe... 

 Buvo gera patirti ir matyti, kaip sušilo savanorių tarpusavio santykiai, pagilėjo draugystė; 

 Šaunus buvo kryžiaus kelias, stipriai palietė, labai stipriai, vos neapsiverkiau. Ir šlovinimas, čia 

jau veža!!! 

 Gavau Šv. Dvasios palytėjimą, Jėzaus bendrystę ir pagalbą man nereikalingų ir sunkiai 

pašalinamų ydų atsisakyme. 

 Nuostabios visos trys dienos. Patyriau tikrą dangų žemėje. 

 Man labai patiko kiekvienos dienos laiškeliai. (LABAI) 

 Patyriau Dievo artumą. 

Ačiū gerajam Viešpačiui, visiems dalyvavusiems, kun. Antanui Matusevičiui, Ritai, Miglei, Povilui ir 

mūsų rėmėjams Renovabis. 
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Lietuvos šeimos centras 

Rugpjūčio  26 – 27 dienomis Kulautuvoje vyko “Sutuoktinių susitikimų” vasaros stovykla 

animatorių šeimoms 

„Sutuoktinių susitikimų“ vasaros stovykla – graži ir ypatinga tradicija judėjime dalyvaujančioms 

šeimoms. Apie tai gali paliudyti savanorė Marija, kurią dar mažytę tėveliai atsiveždavo čia, o šįmet ji, 

jau būdama medicinos studentė, atvyko savanoriauti: 

mergina išmaniai sukosi mažylių būryje, o jų tėveliai 

džiaugėsi rasta ramia valandėle tarpusavio dialogui. 

Šių metų stovykla ypatingai išsiskyrė būriu jaunų 

šeimų, neseniai įsitraukusių į judėjimą, todėl 

organizatorių idėja pakviesti savanorę darbui su 

vaikais jaunųjų tėvelių buvo sutikta labai džiugiai.   

Stovykloje virė gyvenimas: ir šįmet, kaip ir 

ankstesniais metais, dalyviai nusprendė įveikti 

septynis kilometrus palei Nemuną iki Paštuvos 

basųjų karmeličių vienuolyno. Tai buvo ypatingas 

žygis, kurio metu vyrai drąsiai vedė Rožinio maldą, 

mažiausieji keliauninkai dalinosi vežimėliais ir triratukais, vyresnieji turėjo laiko ir galimybių ne tik 

patirti vienijančią maldos galią, bet ir artimiau pabendrauti su kitomis šeimomis. Ištvermingiausi 

nepabūgo dar septynių kilometrų kelio atgal ir maudynių Nemune. Vakare, po puikios šeimininkės 

Joanos vakarienės, stovyklos dalyvių laukė dr. Romos Zajančkauskienės iš Birštono sakralinio 

muziejaus paskaita apie pal. Teofilių Matulionį, daugeliui leidusi naujai atrasti šį šventą Lietuvos 

kankinį. Pasibaigus paskaitai liko tik stebėtis, kad vėlų vakarą ir 

vaikai, ir tėvai dar turėjo jėgų ir ūpo dalyvauti viktorinoje ir 

žaismingai pasikartoti svarbius dalykus, susijusius su Sutuoktinių 

susitikimų istorija, principais, patirtais stovyklos išgyvenimais.  

Taip praėjo dvi gražios stovyklos dienos, leidusios džiaugtis 

buvimu kartu, besibaigiančia vasara ir išsiskiriant pasižadėti 

susitikti vėl. Nuoširdus ačiū Daivai ir Jonui už puikią organizaciją, 

Tėvui Aldonui SJ – už palydėjimą, Indianai ir Gintarui, Aistei ir 

Dariui – už nuoširdų dalinimąsi, įkvėpusį poras tęsti dialogą 

kasdienybėje. 

 

Mokymai „Pora porai“  

Rugsėjo 16 - 17 d.  Šiluvoje Lietuvos šeimos 

centras organizavo intensyvius tęstinius mokymus 

poroms, kurios dalyvauja šeimų savitarpio pagalbos 

ir krikščioniško šeimų palydėjimo programoje pagal 

principą „Pora - Porai“.   

Mokymai buvo labai interaktyvūs, naudojant 

įvairius metodus: dirbant grupėse, vaidinant, 

įsijaučiant į įvairias situacijas. Į mokymus susirinko 

35 žmonės iš Kaišiadorių, Kauno, Telšių, 

Panevėžio, Vilkaviškio vyskupijų. Savaitgalį vedė 

socialinių mokslų daktarės Nijolė Liobikienė ir 

Laura Varžinskienė. Intensyviuose mokymuose 

dalyvavę savanoriai gavo ne tik psichologinių žinių, bet taip pat ir praktinių  užduočių asmeninei 

savianalizei ir darbui poroje.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 116                                              2017 09 21 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 13 

 Atradau „Asmenybės ratą“, „Ledkalnį“, „Streso įveikimo pozas“. Patyriau nuoširdų ir šiltą 

bendravimą. Poroje turėjau daug pokalbių ir diskusijų, padėjusių labiau pažinti vienas kitą.  

(Vyras, 54) 

 Daugiau džiaugsmo būti su vyru, su savimi ir kitais. Labiau tikiu mūsų santuoka ir Dievo planu. 

(Moteris, 27 m.) 

 

Renginiai visuomenei  

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Šeimos tarybų susitikimas 

Kokie yra šeimų poreikiai? Kokių paslaugų trūksta 

šeimoms ir kaip gerinti NVO ir Savivaldybių 

bendradarbiavimą? Tokius ir panašius klausimus 

svarstėme Lietuvos šeimos tarybų atstovų susitikime, 

kuris vyko rugpjūčio 24 d. Susitikime dalyvavo Šeimos 

tarybų atstovai iš Vilkaviškio, Širvintų, Rokiškio, 

Klaipėdos šeimų tarybų, taip pat LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministro patarėja Kristina Paulikė. Buvo aptarti 

ateities planai, galimybės veikti drauge ir atstovauti šeimas Šeimos taryboje prie LR Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos.  

Projektas Bendruomeniniai šeimos namai 

Kartu su VšĮ „Psichologinės pagalbos ir konsultacijų centru“ ir dar 6 

partneriais dalyvaujame Kauno miesto Savivaldybės projekte 

„Bendruomeniniai šeimos namai“. Šio projekto rėmuose organizuosime 

seminarų ciklą „Dvasinis augimas šeimoje“ ir konsultuosime šeimas 

priklausomybių klausimais.  

Rugsėjo 23 d. Žalgirio Arenoje vyks renginys „Esu mama“, kuriame pristatysime Kauno Šeimos 

centrą ir šeimų judėjimus.  

14 val. – kunigo Kęstučio Dvarecko paskaita „Apie motinystės slėpinį“. 

Plačiau apie renginį skaitykite: https://zalgirioarena.lt/lt/renginiai/z-children-copy-copy/  
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Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos miesto šeimos centras 
 

Rugpjūčio 19 – 20 dienomis Varniuose vyko iškilmingas 

Žemaičių Vyskupijos 600 metų įkūrimo jubiliejaus šventimas 

ir Penktasis Telšių vyskupijos Eucharistinis kongresas. Po Šv. 

Mišių senojoje Varnių Katedroje prasidėjo visą naktį trukusi 

Švč. Sakramento adoracija, kurią tiesiogiai transliavo Marijos 

radijas. Visą naktį buvo meldžiamasi įvairiomis intencijomis. 

Klaipėdos miesto šeimos centro savanoriai, vadovaujami kun. 

dr. Andriaus Vaitkevičiaus, adoracijos metu meldėsi už 

ieškančius draugystės ir meilės, sužadėtinius, sutuoktinius, 

krikščioniškas šeimas. 

 

KVIEČIAME: 
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