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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
 

GAILESTINGUMAS IR ATPIRKIMAS 

Mūsų girdėtoje ištraukoje kalbama apie Dievo gailestingumą, įgyvendintą Atpirkimu, tai yra išganymu, 

kuris mums dovanotas per jo Sūnaus Jėzaus kraują (plg. 1 Pt 1, 18–21). Žodis „atpirkimas“ nedažnai 

vartojimas, vis dėlto jis yra pamatinės svarbos, nes nurodo patį radikaliausią išlaisvinimą, kurį Dievas 

galėjo įvykdyti mums, visai žmonijai ir visai kūrinijai. Atrodo, kad šiandienos žmogui nepatinka manyti, 

kad jis išlaisvintas ir išgelbėtas Dievo įsikišimu; žmogus pasiduoda iliuzijai, jog laisvė esanti galia, 

leidžianti viską pasiekti. Tačiau iš tikro taip nėra. Kiek daug iliuzijų parduodama laisvės pretekstu ir 

kiek daug naujų vergovės formų mūsų dienomis sukuriama melagingos laisvės vardu. Daugybė, 

daugybė vergų! „Darau tai, nes noriu, vartoju narkotikus, nes man patinka, esu laisvas! Darau taip ir 

anaip.“ Jie yra vergai. Jie tapo vergais laisvės vardan. Visi matėme tokių žmonių, ir jie baigia savo 

dienas ant žemės. Mums reikia Dievo, kad išlaisvintų mus nuo visokeriopo abejingumo, 

savanaudiškumo ir pasitenkinimo savimi.  

Apaštalo Petro žodžiai labai gerai įprasmina naująjį gyvenimą, į kurį esame pakviesti. Viešpats Jėzus, 

tapdamas vienu iš mūsų, ne tik priima žmogiškąjį būvį, bet taip pat mus ir pakylėja, suteikdamas 

galimybę būti Dievo vaikais. Jėzus Kristus, nekaltasis Avinėlis, savo mirtimi ir prisikėlimu nugalėjo 

mirtį ir nuodėmę, išlaisvindamas mus iš jų viešpatavimo. Jis yra tas Avinėlis, kuris buvo už mus 

paaukotas, kad galėtume priimti naują gyvenimą, susidedantį iš atleidimo, meilės ir džiaugsmo. Tai trys 

gražūs žodžiai: atleidimas, meilė ir džiaugsmas. Visa tai, ką jis priėmė, buvo taip pat atpirkta, išlaisvinta 

ir išgelbėta. Iš tikrųjų gyvenimas mums teikia išbandymų, ir kartais dėl to kenčiame. Tačiau tokiais 

momentais esame kviečiami nukreipti savo žvilgsnį į nukryžiuotą Jėzų, kenčiantį dėl mūsų ir su mumis, 

ir tai yra tikras įrodymas, jog Dievas mūsų neapleidžia. Niekuomet nepamirškime, kad patirdami vargus 

ar persekiojimus, taip pat kasdienius kentėjimus, būname nuolat išlaisvinami gailestinga Dievo ranka, – 

jis mus pakylėja ir veda į naują gyvenimą. 

Dievo meilė yra bekraštė: galime rasti vis naujų ženklų, rodančių jo dėmesį mums, o pirmiausia jo norą 

pas mus ateiti ir mus pasitikti. Visas mūsų gyvenimas, nors paliestas nuodėmės trapumo, yra lydimas 

mus mylinčio Dievo žvilgsnio. Kiek daug Šventojo Rašto puslapių mums byloja apie Dievo buvimą, 

artumą ir švelnumą kiekvienam žmogui, ypač mažiausiems, vargšams ir patiriantiems sunkumus! 

Dievas kupinas švelnumo, jis labai myli mažuosius, silpnuosius, visuomenės atstumtuosius. Kuo 

didesnis mūsų vargas, tuo daugiau gailestingumo yra į mus nukreiptame Jo žvilgsnyje. Jis jaučia 

užuojautą ir gailestį mums, nes pažįsta mūsų silpnybes. Jis pažįsta mūsų nuodėmes ir atleidžia mums. 

Jis visuomet mums atleidžia! Jis toks geras, mūsų Tėvas yra toks geras. 

Brangūs broliai ir seserys, atsiverkime Viešpačiui ir priimkime jo malonę, kaip sakoma psalmėje: „nes 

Viešpaties yra gerumas, ir jis didžiai galingas atpirkti“ (130, 7). 

Popiežius Pranciškus,  2016 m. rugsėjo 10 d. 
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Jaunimo rengimas šeimai 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Kaniterapijos užsiėmimas  

Rugsėjo 28 d. Šeimos centre vyko kaniterapijos 

užsiėmimas, kurio metu vaikai susipažino, žaidė, 

bendravo su šunimis. 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. 

Plačiau skaitykite: 

http://kaunoseimoscentras.lt/kaniterapijos-uzsiemimas-2/  

Vaikų dienos grupę remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

„Pažink save“ susitikimai 

Rugsėjo 18 d. vyko „Pažink save“ naujo sezono atidarymas. Kartu 

susirinkę savanoriai dalijosi ateities planais ir džiaugėsi bendryste. 

Rugsėjo 29-30 d. Kauno savanorių komanda vedė „Pažink save“ 

savaitgalį Marijampolėje.  

https://www.facebook.com/pazinksaveprograma/videos/1899376963612885/  

 

 

 

 

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

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 miesto mokyklų vyresniųjų klasių mokiniai. 

Jurgučio pagrindinės  mokyklos 8-10 klasių moksleiviai klausė 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“. 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. Baltijos pagrindinės mokyklos 6-7 klasių  

moksleiviai klausė paskaitas apie draugus  ir draugystę: kaip 

tampama draugais; kodėl gera turėti draugų; draugystės sunkumai. Kokios žmogaus  savybės padeda arba 

trukdo kurti  santykius, bendrauti, bendradarbiauti. 

   

Mažeikių dekanato šeimos centras 

Mažeikių dekanato šeimos centro savanoriai bendradarbiaujant su VšĮ 

Krizinio nėštumo centru ir Telšių r. savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru rugsėjo mėnesį pravedė 5 paskaitas apie gyvybės 

vystymąsi, neplanuotą nėštumą, jo išeitis ir pasekmes Varnių, Luokės 

ir Telšių gimnazijose. Iš viso paskaitose dalyvavo virš 300 mokinių ir 

mokytojų.  

Paskaitas apie gyvybę iš dalies remia Renovabis, VšĮ Krizinio 

nėštumo centras ir Telšių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Rugsėjo 25 d. vyskupijos Šeimos centro direktorė Diana Pukelienė vyko į ,,Ryto“ pagrindinę mokyklą, 

kur susitiko su mokyklos ketvirtokais. Susitikimo temoje ,,Gyvybės dovana“ buvo papasakota apie  

vaikelio vystymąsi,   parodyti maketai, kaip atrodo įvairaus amžiaus vaikelis mamos gimdoje.  

Žingeidūs ir smalsūs mokinukai uždavinėjo klausimus bei įdėmiai klausėsi viso pasakojimo. 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Rugsėjo mėnesį jaunimo rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos „Pažink save“ koordinavimą 

Vilniuje perėmė Vytenis Urbonas ir Akvilė Burneikaitė. Naujieji koordinatoriai šiemet planuoja tęsti 

tradicines veiklas ir daugiau dėmesio skirti „Pažink save“ temų aptarimui parapijose, buriant jose 

veikiantį jaunimą.  

Spalio 3 d. vyko neformalus programos savanorių susitikimas, kurio metu buvo aptarti planai ir 

lūkesčiai ateinantiems mokslo metams bei rudens seminarų ciklas, kurio įvadinis susitikimas įvyko 

spalio 10 d.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Džiugina pirmą kartą „Pažink save“ veiklose dalyvavusių 

jaunuolių įsitraukimas. Įvadinio susitikimo pabaigoje skyrus laiko 

neformaliam bendravimui, dalyviai noriai bendravo su programos 

savanoriais. Tikimės aktyvaus jų įsitraukimo tolesniuose 

susitikimuose. 

Spalio 5 d. vyko susitikimas su Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo 

centro naujai paskirta vadove – Kristina Trinkūnaite. Susitikimo 

metu buvo aptartas galimas bendradarbiavimas padedant 

ieškančiam jaunimui rasti geriausiai jų lūkesčius atitinkančias 

programas, iniciatyvas ar bendruomenes. Taip pat buvo iškeltas 

klausimas, kaip užtikrinti sklandų jaunimo, dalyvavusio įvairiuose seminarų cikluose ir kituose 

baigtiniuose renginiuose, perėjimą į kitas jiems aktualias veiklas ar bendruomenes, kartu numatant 

galimą jų tobulėjimo ir augimo kelią. 
 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Telšių vyskupijos šeimos centras 
  

Prasidėjo mokymai naujiems 

savanoriams, pasiryžusiems 

jungtis į Bažnyčios tarnystę - 

sužadėtinių rengimą 

sakramentinei santuokai!! 

Rugsėjo 29 d. mokymai vyko 

Žemaičių Kalvarijoje, spalio 7 d. 

– Klaipėdoje. Mokymus pradėjo 

kun. dr. A. Vaitkevičius, V. ir D. 

Lizdeniai.  

 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Nuostabi gamta, saulėtas oras rugsėjo 30 - spalio 1 d. sukvietė Šiaulių vyskupijos Šeimos centro 

savanorių komandą prie Platelių ežero. Čia vyko 

tradicinis kasmetinis savanorių savaitgalis "Darykite, 

ką tik jis jums lieps" (Jn 2, 5). Susirinko savanoriai iš 

visos Šiaulių vyskupijos - Šiaulių, Kelmės, 

Radviliškio, Joniškio. Vyko mokymai, tobulinimosi 

kursai, dalinimasis patirtimi, bendravimas, naujų 

savanorių pristatymas. Buvo aptartos Sužadėtinių 

rengimo programos naujovės, papildoma medžiaga ir 

priemonės. Taip pat daug kalbėta apie darbą grupėje. 

Lektoriai Loreta ir Gediminas vedė praktinius 

užsiėmimus, pritaikydami ir demonstruodami grupinio 

darbo metodus, kuriuos tiesiogiai galima pritaikyti 

vedant sužadėtinių užsiėmimus.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Sekmadienio rytą, bendrystės dvasioje nuvykome į Platelių bažnyčią su visa bendruomene dalyvauti šv. 

Mišiose. Vietos klebonas mus šiltai pasitiko, įspūdį paliko betarpiškumas ir meilė savo parapijai. 

Prieš išvykstant į namus, savanoriai dalijosi įspūdžiais. Labiausiai palietė tai, kad šis susitikimas buvo 

vienas dvasingiausių ir giliausiai asmeniškai prakalbinusių ne vieną. Dalyviai atsivėrė, dalijosi, liudijo iš 

savo gyvenimo, ramybė ir priėmimas, dvasinė šiluma ir supratimas lydėjo visą savaitgalį ir išliks dar 

ilgai kiekvieno dalyvio prisiminimuose. 

Sužadėtinių rengėjų mokymai Šiauliuose numatomi: 

Spalio 27 dieną 17 val.  – 3-ioji tema „Keistis kartu“ 

Lapkričio 24 dieną 17 val. – 4-oji tema „Atleisti ir švęsti“ 

Mokymai vyks Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre Tilžės g. 186, Šiauliai 

Registracija būtina el. paštu svscentras@gmail.com, mob. Tel. 865273662 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Su rudenio pradžia sužadėtiniai neplūsta lankyti pasirengimo santuokai kursų Šeimos centre. 

Intensyviausias laikotarpis pasibaigęs. Tačiau kursai tikrai vyksta, tiek grupelės, tiek srautinės paskaitos, 

tik kitu intensyvumu. Bendrai paruošėm apie 45 poras. 
 

 Šeimų ugdymas ir palaikymas 

 
Plačiau apie savaitgalį „Sutuoktinių susitikimai“: 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/ 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
mailto:svscentras@gmail.com
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/
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Savaitgalis “Sutuoktinių susitikimai” Guronyse 

Rugsėjo 29 – spalio 1 d. Guronyse vyko pamatinis savaitgalis! Atvyko 6 naujos poros ir du klierikai. 

Savaitgalį vedė Regina ir Arūnas Mačiuičiai, Beata ir Linas Sabaliauskai, Aistė ir Darius Ruzgai ir 

kun. Saulius Bužauskas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jau seniai suprantu ir žinau, kad santuoka yra sunkus darbas, kurį turi dirbti abu sutuoktiniai. Ir 

nors esame susituokę tik 2 savaites, abu aiškiai suprantame, kad mūsų laukia daug išbandymų ir 

sunkumų. Šio savaitgalio dėka, manau, pasisėmėme daug patirties, kaip ateityje bus galima spręsti 

kilusias bėdas.  

 Kartais nereikia kažką būtinai naujo sužinoti. Šiais laikais žmonės ir taip daug žino. Svarbiau 

suprasti, suvokti ar tiesiog atvykti į tokiu susitikimus ir būti. Dar kartą įsitikinau, kad dviem tikrai 

yra geriau nei vienam. Buvo labai malonu, ačiū Jums! 

 Buvo „žiauriai faina“ skirti tiek daug laiko mylimam žmogui, kai niekas aplinkui netrukdė. 

Svarbiausia, kad sutvirtinome savo santykius. Džiaugsminga buvo tiek bendrauti su savo žmona, 

galvoti apie ją, apie mūsų santuokinį gyvenimą ir ne tik kalbėtis. Ačiū Jums brangūs vedantieji už 

jūsų skirtą laiką mums! 

 

Rugsėjo 29 d. Vilkaviškyje toliau renkasi poros į 

Posavaitgalinius susitikimus. Padrąsinimą toliau rinktis 

ir tobulinti tarpusavio santykius suteikė atvykę svečiai. 

Tai judėjimą „Sutuoktinių susitikimai“ atstovaujantys 

Jonas ir Daiva iš Vilniaus bei Jonas ir Raminta iš Kauno. 

Susitikimai vyks kiekvieno mėn. antrą trečiadienį 19 val. 

Vytauto g. 25. Susitikimuose dalyvaus ir poroms padės 

dvasiniais klausimais kun. Mindaugas Martinaitis, o 

grupę "palydėti" kurį laiką sutiko kauniečiai Raminta ir 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Jonas.   

Posavaitgaliniai susitikimai du kartus per mėnesį vyksta Vilniuje ir Kaune, kartą per mėnesį Panevėžio 

vyskupijoje. Visa informacija apie datas ir laiką: https://www.facebook.com/groups/112044108878143/ 

 

   Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Rugsėjo 8 - 10 d. Žeimių km. netoli Merkinės vyko stovykla dekanatų koordinatoriams  „SOS parapijos 

šeima. Ką mes galime?“. Šeimos centro koordinatorių susitikimo ir mokymų tikslas buvo pasvarstyti ką 

mes, koordinatoriai,  konkrečiai galime padaryti, kad parapijose atsirastų bent trys šeimos, kurios 

rinktųsi pastoviai ir įsipareigotų augti 

tikėjime. Susirinkome penktadienio 

vakarą ir pirmiausiai kun. L.Visocko ir 

Lectio Divinae  pagalba bandėme išgirsti 

kur šaukia Viešpats, kokiai tarnystei? 

Vakarą užbaigėme vėlyvomis šeimų Šv. 

Mišiomis. Šeštadienį kibome į darbą ir 

įvairių žaismingų metodų pagalba 

ieškojome būdų ką turime daryti ir ko 

nedaryti, kad  šeimų parapijoje atsirastų 

daugiau. Po ilgos dienos darbo šeimos 

koordinatorės asmeniškai įsipareigojo: 

pasikviesti kitas 2 šeimas į savo namus ir 

susidraugauti, nuvažiuoti į parapiją, kur nesirenka šeimos ir pakviesti rinktis ar atvykti į parapiją, kur 

šeimos renkasi pastoviems susitikimams, melstis už: kunigus, šeimas, sužadėtinius, suorganizuoti 

susitikimą kartą metuose visiems tame dekanate baigusiems sužadėtinių kursus. Žinoma, susitikimo 

metu ne tik dirbome, nes turime vaikų.  Norkūnų šeima suorganizavo labai šaunias visą šeimą 

įtraukiančias estafetes. Na, o sekmadienį bandėme pėsčiomis pasiekti Liškiavos Bažnyčią. 

 

Širvintų dekanato šeimos centras 

Rugsėjo 24 d. rytą keletą šeimynų dviračiais iš Širvintų pajudėjo Šešuolių link. Sėkmingai įveikus 18-22 

km kelio ruožą (mažiausiam dviratininkui - 5 metai, kuris mynė pedalus kartu su tėčiu dviračiu - 

tandemu). Šešuoliuose kun. E.Kazlauskas, klebonas iš Molėtų ir svečias domininkonas aukojo šv. 

Mišias, kuriose buvo meldžiamasi už  keliautojus. Po šv. Mišių buvo sugiedotas Lietuvos himnas, 

pašventintos įvairios transporto priemonės: dviračiai, automobiliai, motociklai. Vaikai kartu su tėveliais 

galėjo žaisti įvairius senovinius lauko žaidimus. Klausantis saksofono muzikos bendravome su kitomis 

šeimomis, atvykusiomis iš Juodiškių, Molėtų ir vietinėmis šeimomis. Kilo mintis pasikviečiant ir 

daugiau šeimų kartu atšvęsti šv. Šeimos dieną  Liaušiuose. Vaišinomės suneštinėmis vaišėmis ir vietos 

šeimininkių ruoštu maistu. Tą dieną mus džiugino saulytė. Smagu buvo švęsti keliautojų dieną tokiu 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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būdu. Kaip ir šeimoje – keliaujam, patiriam visokių iššūkių, siurprizų, sutinkam kitą šeimą – dalijamės 

savo patirtimi, nejučia dalindamiesi praturtėjame ir Viešpats laimina  keliaujančius šiuo keliu, kai 

keliaujame su Kristaus vėliava. 

Rugsėjo 24 d. Želvos parapijoje vyko 

Atsinaujinimo diena. Ta proga svečiavosi 

bendruomenė ,,Gyvieji akmenys". Renginys buvo 

skirtas Želvos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios 125-

ajam jubiliejui. Želvos parapijos Šeimos centro 

kvietimu į renginį atvyko kitų parapijų šeimos: iš 

Molėtų, Elektrėnų, taip pat dalyvavo ir želviškių 

šeimos. Susirinkę jautėsi pakylėti ir laimingi, 

turėję galimybę pabūti bendrystėje su katalikiška 

bendruomene, dalyvauti dvasiniame pokalbyje su 

,,Gyvųjų akmenų" nariais. 

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

 

Klaipėdos miesto šeimos centras 

Rugsėjo 23 d. Šeimos centro savanorių šeimos 

drauge su evangelizacine bendruomene 

„Naujoji Sandora“ rinkosi Šv. Mišių 

šventimui Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje, o 

po jų leidosi į maldos apmąstymo kelią 

Kalvarijos Kalnais. Po maldingos 

piligrimystės kan. kun. Jonas Ačas pasidalino 

savo įžvalgomis apie Kalvarijos Kalnų svarbą 

kiekvieno tikinčiojo asmens gyvenime ir 

suteikė šeimoms palaiminimą su šv. Kryžiaus 

relikvija. 

Šeimų šeštadienio bendrystę apvainikavo 

agapė ir žaidimai su vaikais iki pat sutemų:) 

Sekmadienį Klaipėdos miesto šeimos centro 

darbuotoja Asta bendruomenės nariams 

pristatė Bažnyčios mokymą apie sakramentinę 

santuoką. 

 

Dvejus metus Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijoje gyvuoja tradicija – šeimų sekmadienio 

šventimas. Tai išskirtinis  parapijos šeimų bendrystės laikas, visus vienijantis šv. Mišių šventimu, 

prasmingais pokalbiais ir tiesiog arbatos gurkšnojimu Šeimos centro patalpose. 

Spalio 1 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje šventėme 53 – ias Šeimų Sekmadienio šv. 

Mišias! Po jų šeimos rinkosi į Šeimos centre eksponuojamą parodą „Gyvenimo šeimoje džiaugsmas”. 

Tai foto nuotraukos, kuriose sustabdytos šeimų bendrystės akimirkos, patirtos švenčiant Šeimų 

Sekmadienius! T.p. Šeimos centro direktoriaus iniciatyva buvo pašventintas kryžius – šeimų vilties ir 

išganymo ženklas. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 117                                              2017 10 20 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 9 

Plačiau galite skaityti: 

http://santuoka.blogspot.lt/2017/10/seimu-sekmadienis.html 

https://www.facebook.com/pg/klaipedos.seimos.centras/photos/?

tab=album&album_id=1992229487679604 

 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Rugsėjo mėn. vyko paskutinis šiais metais Kūdikio laukiančios 

šeimos mokyklėlės ciklas. Besilaukiančios šeimos turėjo 

galimybę klausyti ir klausti susitikimuose 5 temomis: Kūdikio 

laukiančios šeimos psichologija; Pasirengimas vaiko krikštui; 

Nėštumas ir gimdymas; Naujagimystės laikotarpis ir kūdikio 

priežiūra; Ilgo ir sėkmingo žindymo paslaptys. Šiame cikle 

susirinko 21 dalyvis! 

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Rugsėjo 30 d. rytą susirinko išsiskyrusių sielovados kursą praėję žmonės ir jiems užsiėmimus vedę 

savanoriai iš Kauno Sigitas ir Šviesa. Buvo pasidalinta įspūdžiais ir kurso nauda. Šia savo patirtimi 

nutarta padėti ir kitiems žmonės išgyvenantiems išsiskyrimo skausmą. Sudaryta darbo grupė bei 

pakviesti naują grupę lydėti kunigas ir psichologė.    

Maloniai kviečiame visus, kurie esate patyrę šeimos griūtį įsijungti į grupę ir kartu su kitais eiti širdies 

išgydymo link.                

Pirmas susitikimas vyks lapkričio 20 dieną 19 val. adresu Vytauto 25 Marijampolė. Registracija tel.: 

8614 62621. 

Susitikimas buvo paremtas Vokietijos katalikų akcijos Renovabis. 

 

Vilniaus  arkivyskupijos šeimos centras 

Vasara pasiliko mums jau tik  įspūdžiuose. Atidarėme savo rudenio sezoną ir naujomis, ir senomis 

veiklomis.  Per šį mėnesį vyko tradiciniai ir pagrindiniai mūsų kursai, susitikimai, mokymai, 

apsitarimai. Laukia daug dar smagių ir rimtų renginių, atlaidų bei konferencijų.  

Verta paminėti ir sekti informaciją, kad Vilniaus arkivyskupijoje, Trakų miesto parapijoje, kiekvieną 

mėnesio trečią trečiadienį vyksta  pamaldos ir šlovinimo vakarai už „LIETUVĄ, TRAKUS IR TAVE“. 

Primename, kad 2018 m. paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai. 

Besilaukiančių šeimų mokyklėlė,  nuostabus kursas 

besilaukiantiems, kur sustiprinamos medicininės ir 

psichologinės žinios porai. Vyrai, būsimi tėčiai, turi 

net atskirą paskaitą kaip priimti naują gyvybę. 

Rugsėjo mėn. kurse dalyvavo 15 porų. 

Spalio mėn. įvyko Natūralus šeimos planavimo 

mokymai po gimdymo. Buvo kviečiamos moterys 

pasitikrinti žinias ir išgirsti tai, ko dar nežinojo. 

Užsiėmimas vyko VA Šeimos centro patalpose. 

Mamų klubas vėl sukvietė mamytes drauge pasibūti, 

diskutuoti, pasidalinti, spręsti iškilusius sunkumus. 

Rugsėjo 29 d. naują sezoną pradėjome susitikimu 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://santuoka.blogspot.lt/2017/10/seimu-sekmadienis.html
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"Kaip vaikas supranta tėvų meilę?". Susitikimą vedė 

mamų labai mėgiama psichologė ir mama Jana Štutaitė 

Šniūrevičienė. Į pirmąjį susitikimą susirinko 13 mamų 

ir 10 vaikučių. Gyvybingame šurmulyje mamos išgirdo 

3 svarbius dalykus:  

1. Vaikai iki 5 metų yra labai konkretūs - jei mama 

šypsosi reiškia mama jį myli, jei nesišypso - nemyli. Jei 

tėtis šypsosi - myli, jei nesišypso - nemyli. Kas kaltas, 

jei tėtis ar mama nesišypso? Vaikas. Ir tada vaikui 

sunku ir baisu. Išvada: mažų vaikučių tėveliams būtina 

daug šypsotis.  

2. Kas vaikui gali būti blogiau už nesišypsančią mamą, ar tėtį? Jei mama nesutaria su tėčiu. Išvada: 

investuokite į vyro ir žmonos santykius, kad būtų laimingi jūsų vaikai. 

3. Būtina investuoti į poros santykius, kad ne tik jūsų vaikas, bet ir jūs būtumėte laimingi. Kaip 

investuoti? Paprasčiausias būdas - dalyvauti šeimų judėjimuose, - jų yra daug - kiekviena pora gali 

pasirinkti sau tinkamiausią. Visa informacija apie judėjimus šeimoms: http://www.vasc.lt/page/617.   Jei 

per sudėtinga kol kas dalyvauti judėjime šeimoms - ieškokite poroms skirtų video programų internete. 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Komandos formavimo seminaras 

Kas mums yra vertybės? Kokie gyvenimo 

įvykiai jas formavo? Ar sugebame susitelkti į 

vieną darbą? Ar dažnai svyruojame tarp 

perdegimo ir nuobodulio? Tokius ir panašius 

klausimus nagrinėjome spalio 5 d. 

vykusiame komandos formavimo seminare 

kartu su psichologe Judita Velžiene ir Kauno 

I dekanato parapijų bei rektoratų šeimos 

centrų/grupių vadovais. Šį seminarą parėmė 

Kauno miesto Savivaldybės programa 

„Iniciatyvos Kaunui“. 

Plačiau skaitykite: http://kaunoseimoscentras.lt/komandos-formavimo-seminaras-2/  
 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Spalio 8 d. Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su kūdikiu paveikslo 11–osios karūnavimo metinės, o 

taip pat Telšių vyskupijos dekanatų šeimos centrų vadovų susitikimas su vysk. K. Kėvalu. Dėkojame 

dekanatų vadovams ir savanoriams už tarnystės džiugesį! 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.vasc.lt/page/617
http://kaunoseimoscentras.lt/komandos-formavimo-seminaras-2/
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Rugsėjo 15-16 d. dalyvavome Lietuvos šeimos centro organizuotuose mokymuose. Klaipėdos miesto 

šeimos centre daugiau nei trejus metus vykdoma programa "Pora-porai", kurios poreikis kilo iš darbo su 

sužadėtiniais. 

Tai programa, skirta sutuoktinių porų palydėtojų rengimui, 

pasiryžusių padėti kitoms poroms, išgyvenančioms krizę tarpusavio 

santykiuose. 

Šioje programoje žinių bei įgūdžių mokosi šešios Šeimos centro 

sutuoktinių poros, reguliariai dalyvaujančios mokymuose. 

Taigi ir šį savaitgalį, drauge su Lietuvos šeimos centro suburtomis 

sutuoktinių poromis iš kitų Lietuvos vyskupijų, dalyvavome 

intensyviuose mokymuose, skirtose ne tik psichologinių žinių teikčiai, 

bet ir giliai savęs bei savo kaip poros santykių analizei. 

Esame dėkingi mokymų lektorėms socialinių mokslų daktarėms 

Nijolei Liobikienei ir Laurai Varžinskienei. 

Apturėję įstabų Šiluvos šventovėje laiką, grįžome su dvasiniais, 

psichologiniais įrankiais savo ir kitų ūgties puoselėjimui :) 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Rugsėjo 16 d. mūsų šeimos centre lankėsi  pasauliečiai vyrai, besiruošiantys tapti nuolatiniais diakonais.  

Susitikimo metu buvo pristatytas vyskupijos Šeimos centro darbas, struktūra bei tikslai. Užsimezgė 

atviras ir nuoširdus pokalbis apie šeimų pastoraciją, pagalbą ruošiant sakramentams. 

 

Renginiai visuomenei  

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Šeimos centro pristatymas Žalgirio Arenoje 

Rugsėjo 24 d. Žalgirio Arenoje vykusioje parodoje „Esu mama!” pristatėme Kauno arkivyskupijos 

Šeimos centrą. Dėkojame šeimų judėjimams ir grupėms – Dievo Motinos komandoms, judėjimui 

„Sutuoktinių susitikimai“, J. Kentenicho šeimų pedagogikos akademijai, Kanos šeimoms, „Motinos 

maldoje“ judėjimui, Išsiskyrusiųjų sielovados grupei, NŠP konsultantams ir „Pažink save“ savanoriams 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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pristačiusiems savo veiklas, taip pat kunigui Kęstutis Dvareckui, kuris parodos dalyviams skaitė 

paskaitą „Apie motinystės slėpinį“. 

Plačiau skaitykite: http://kaunoseimoscentras.lt/seimos-centro-pristatymas-zalgirio-arenoje/  

 

„Bendruomeniniai šeimos namai“ 

Kartu su Všį 

„Psichologinės 

pagalbos ir konsultacijų 

centru“ ir dar 6 

partneriais planuojame 

Kauno miesto 

Savivaldybės projekto „Bendruomeniniai šeimos namai“ 

veiklas. Rugsėjo 14 d. Kauno Aušros gimnazijoje 

pristatėme Šeimos centrą Kauno miesto Savivaldybės, 

NVO ir kitų organizacijų, dirbančių su šeimomis, atstovams.  

 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Rugsėjo 3 d. Biržuose jau ketvirtą kartą vyko tradicinė ”Vežimėlių šventė“. Šių metų renginys 

išsiskyrė ypatinga vaikų gausa ir tuo, kad savo atžalas atlydėjo ne tik, kaip įprasta, mamos, bet ir tėčiai. 

Susirinkusių šeimų bendrystė prasidėjo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo 

Biržų dekanas Algis Neverauskas. Palaiminęs šeimas, klebonas visus pakvietė šventę tęsti bažnyčios 

šventoriuje. Renginio pradžioje visi vežimėliai apvažiavo Garbės ratą aplink bažnyčią. Dauguma jų 

buvo gražiai išpuošti, tad čia pat sudarytai komisijai teko nelengva užduotis išrinkti gražiausius. 

Šventę dalinai rėmė Amerikos vyskupų konferencija. Daugiau apie šventę galite rasti:  

http://www.siaure.lt/article/articleview/16915/1/249 ;   https://youtu.be/vzXxLLY-hTo 

 

Rugsėjo 30 d. Panevėžyje kino centre “Garsas” vyko Atsinaujinimo diena “Parodyk man, 

Viešpatie, savąjį kelią” (Ps 24,4a). Renginį organizavo vyskupijos kurija bei sielovados centrai.  

Šeimos centras buvo atsakingas už vaikų užimtumą. Tėveliai, palikę savo mažuosius mūsų globai, 

galėjo ramiai dalyvauti visoje Atsinaujinimo dienos programoje. Pirmoje dienos dalyje dalyviai klausėsi 

pagrindinės br. kun. Pijaus katechezės. Po pietų galėjo rinktis vieną iš trijų darbo grupių:  

Kun. Gediminas Jankūnas kalbėjo apie priėmimo kultūrą, vartojimą ir vartotojiškumą “Sutelkime jėgas 

priėmimo kultūrai”. Kun. Kęstutis Dvareckas kalbėjo apie mūsų mitus ir Dievo tikrovę “Taip” – 

gyvenimui. Mano pasirinkimai.” Dr. Nijolė Liobikienė, gausiai susirinkusiems jos pasiklausyti, kalbėjo 

“Apie santykio kūrimą šeimoje tarp šeimos narių ir bendruomenėje. 

Vaikai pirmoje dienos dalyje klausėsi pasakojimo apie vilnos kelionę, kaip ji yra paruošiama, kada jau 

galima gaminti įvairius rankdarbius. Netrukome tai išbandyti – vaikai galėjo pasigaminti vilnos 

angeliukus, papuošalą ir net mažą pagalvėlę.  

Kartu su tėveliais papietavę vaikai rinkosi į mažąją kino centro salę žiūrėti prancūzų dokumentinio filmo 

“Kelias į mokyklą”. Šis filmas apie savo turinio svarbą pareiškia jau pirmame pasirodančiame sakinyje: 

"Mes per dažnai pamirštame, kokie laimingi esame, kad galime eiti į mokyklą". Filmo siužetas tai 

patvirtina - pristatomos vaikų iš trijų žemynų kasdienės kelionės į mokyklą. Mums pasisekė turėti 

mokyklą visai šalia, tačiau daugelio žmonių realybė visame pasaulyje yra visai kitokia. Po filmo vaikai 

dalinosi labiausiai įsimintinomis filmo akimirkomis. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Kol vyresnieji žiūrėjo kino filmą, patys mažiausieji galėjo žaisti jiems paruoštoje vaikų erdvėje. 

Ypatingai dėkojame Šeimos centro savanoriams už didelės atsakomybės reikalaujančią tarnystę su 

vaikais: Editai, Laurai, Samantai, Otilijai, Mantui, Evaldui, Svajonei. Atsinaujinimo dieną visa šeima 

užbaigė švęsdama Eucharistiją.  

Šeimos centro veiklas rėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis. 

Daugiau apie renginį galite rasti: http://panevezys.lcn.lt/archyvas/naujienos;1164 

KVIEČIAME: 
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