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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

Negimusio kūdikio diena 

1955 m. lapkričio 23 d. Lietuvoje buvo įteisinti abortai iki 12 nėštumo savaitės ir iki šiol tūkstančiai 

šeimų yra paliestos kūdikio netekties skausmo. Jonas Paulius II enciklikoje apie žmogaus gyvybę rašo: 

„Mes esame pasiųsti į pasaulį kaip „tauta, stojanti už gyvybę”, ir todėl turime ne tik skelbti, bet 

nuoširdžiai švęsti Gyvybės Evangeliją“ (Ev, 83).  

Lapkričio mėnesį šeimos centrai kviečia į įvairius nedidelius renginius, skirtus Negimusio kūdikio 

dienai paminėti.  

Šių dienų pasaulyje malda yra stipriausia gyvybės apsauga, tod l tam skirtose Susitaikinimo pamaldose 

turime galimybę vienytis maldos bendrystėje. Motinos ir šeimos gali atnešti savo skausmą, neviltį, 

pasidalyti savo kančia. Pokalbis su visada laukiančiu kunigu, užtarimo malda, išpažintis gali padėti 

išgyventi netekties liūdesį ir atsisakyti sunkios praradimo naštos, ir, galbūt, išsklaidyti abejones ir ryžtis 

priimti naują gyvybę.   

Lapkričio mėnesį visi yra kviečiami melstis už negimusius kūdikius, moteris ir šeimas, patyrusias 

kūdikio netektį dėl persileidimo ar aborto.  

 

Jaunimo rengimas šeimai 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Kaniterapijos užsiėmimas  

Spalio 30 d. Šeimos centre edukacinį 

užsiėmimą vaikams vedė LSMU Kinologijos 

centro Profesionalios kaniterapijos tarnybos 

specialistės Sonata, Indrė ir Ineta kartu su 

borderkoli veislės kalyte Arija. Šios 

specialistės taip pat priklauso tarptautinei 

organizacijai „Šunys Kristui“ (Canines for 

Christ), kurios tikslas skleisti Kristaus 

meilės, vilties, gerumo ir užuojautos žinią 

bendruomenėse. 

Už galimybę darbe su vaikais taikyti 

inovatyvius metodus dėkojame Kauno 

Savivaldybės programai "Iniciatyvos 

Kaunui". 

Vaikų dienos grupę remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

 

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

Spalio 9 d. drauge su Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos mokiniais kalbėjome 

apie santuokinę meilę, įsipareigojimą. Apžvelgėme veiksnius, trukdančius 

kurti santuokinę meilę ir aktualizavome meilės santykių kūrimui svarbius 

aspektus. 
 

 

 

Spalio 20 d. Skuodo dekanato ateitininkų susitikime 

"Būti geresnio pasaulio kūrėjais" kalbėjomės apie 

Jaunimo sinodui keliamus klausimus tapatybės tema 

(šeimos centras pristatė temą moters ir vyro tapatybė). 

 

 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Tęsiasi Kūno teologijos kursas jaunimui 

„YOU“.  Į antrą susitikimą, kurio tema 

„Nuogumas be gėdos“, rinkomės spalio 

21 d. Džiaugėmės galimybe šiame 

susitikime turėti dvasinį palydėtoją kun. 

Tomą Paliukėną (Panevėžio Kristaus 

Karaliaus Katedra). Kurso metu su 

dalyviais kalbėjome apie tai, kas yra 

gėdinga, o kas ne, kokiais gyvenimo 

atvejais žmonės gali būti priversti jaustis gėdingai, o kada jie gali atpažinti visišką laisvę teikiamą iš 

Dievo, nesijausti gėdingai. Sesijos metu dalyviai pristatė ir namų darbus: nedidelius projektus, kuriuos 

vertino dvasinis palydėtojas kun. Tomas. Pertraukos metu dalyviai bendravo vieni su kitais, vaišinosi 

arbata ir sausainiais. Antroje sesijos dalyje dalyviai galėjo įsitraukti į aktyvius situacinius žaidimus, 

kurie padėjo lengviau suprasti „Nuopuolio“ esmę. Aktyviausi buvo vaikinai, kurių nuomonė pasirodė 

stebėtinai nuoširdi. Merginos buvo linkusios dažniau susilaikyti nuo komentarų, tačiau įžvalgų gelme 

nenusileido vaikinams. Dalyviams buvo užduoti kiti namų darbai, kuriuos jie ruoš iki lapkričio mėn. 

susitikimo – naujos sesijos.  

Kursą remia Lietuvių katalikų religinė šalpa. 
 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Spalio mėnesį jaunimo rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 

programa „Pažink save“ antradienių vakarais būrė jaunimą į 

programos temų aptarimus. Kiekvieno susitikimo metu buvo 

aptariamos dvi programos temos, Susitikimuose dalyvaujantys 

moksleiviai ir studentai buvo supažindinami su pagrindine 

informacija, padedančia geriau suprasti temą, vėliau buvo 

skatinamos diskusijos ir praktinės užduotys, padedančios geriau 

suprasti save ir pastebėti teoriniu lygmeniu aptartas situacijas 

savo kasdienybėje. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Lapkričio 9 d. Vilniaus jėzuitų gimnazijoje vyko renginys 

„Pamokos kitaip: socialinių veiklų diena“, kurio metu pamokas 

vedė gimnazijos socialiniai partneriai. Tokias pamokas vedė ir 

„Pažink save“ savanoriai, apsilankę 7-okų pamokoje. Kartu su 

septintokais kalbėjome apie tai, kas yra vertybės, kokį vaidmenį 

jos atlieka mūsų gyvenime bei kaip mūsų pasirinkimai formuoja 

mūsų charakterį ir elgesį. Džiaugiamės, kad po pamokos mūsų 

jaunieji bičiuliai ne tik dėkojo, bet ir dalinosi atsiliepimais, kad 

„ši pamoka skatina mus tapti geresniais žmonėmis“. Dėkojame 

Vilniaus jėzuitų gimnazijai už galimybę susitikti su 

moksleiviais! 

Be reguliarių susitikimų bei mokyklose vedamų pamokų, lapkričio 9 d. taip pat vyko neformalus 

programos savanorių susitikimas, jame kalbėjome apie draugiškų tarpusavio santykių skirtumus, 

kylančius dėl kultūrinės įvairovės, taip pat skatinome bendravimą tarp ilgamečių ir neseniai 

prisijungusių savanorių. 
 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Vilkaviškio dekanato šeimos centras nuo spalio mėnesio pradėjo susitikimų ciklą 14 – 18 metų 

jaunuoliams.  Susirinkę penktadienio vakarą su vedėjais Evaldu ir Vilija vaikinai ir merginos kviečiami 

prie arbatos linksmai praleisti laiką diskutuojant apie vertybes ir jiems rūpimus dalykus. (Kvietimas į 

renginį – Aplinkraščio pabaigoje).  
  

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Spalio 25 d. Susitikimas su Kaišiadorių dekanato sužadėtinių programos vedančiaisiais.  

Nuo šiol sužadėtinių programą padės vesti kun. M. Grenda. Susitikimo metu aptarėme iškilusius 

klausimus vedant sužadėtinių kursus, pasidalijome džiaugsmais, lūkesčiais, informacija.  

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Spalio 21 d. Klaipėdos miesto šeimos centre vyko intensyvūs 

mokymai naujiems sužadėtinių rengėjams. Savo patirtimi su 

savanoriais dalinasi centro savanoriai Virginija ir Arūnas bei 

Šeimos centro direktorius kun. Andrius. 

Spalio 2 d. vyko Kretingos parapijos sužadėtinių rengėjų 

susitikimas su klebonu broliu Antanu Blužu. Visi drauge aptarė 

praėjusį sužadėtinių rengimo sezoną, suplanavo prasidedantį 

naująjį, diskutavo apie komandos stipriąsias puses, aptarė 

iškylančias sužadėtinių rengimo problemas, tarėsi, kaip tobulinti 

sužadėtinių kursus Kretingos parapijoje. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Žemaičių Kalvarijoje tęsiasi, rugsėjį prasidėję, sužadėtinių programos naujų savanorių mokymai. Juose 

dalyvauja 9 poros iš Telšių, Tauragės, Mažeikių, Plungės, Akmenės ir Šilalės dekanatų. Taip pat kelios 

jau savanoriaujančios poros atnaujina savo žinias. Spalio 13-14 d. ir spalio 27-28 d. susitikimus vedė 

kun. dr. Andrius Vaitkevičius, Klaipėdos miesto šeimos centro savanoriai Virginija ir Arūnas Skirgailos, 

prof. dr. Birutė Obelenienė. Lapkričio 10-11 d. mokymus vedė kun. dr. Andrius Vaitkevičius, 

Kretingos parapijos šeimos centro savanorė gyd. Regina Grykšienė ir Kauno arkivyskupijos šeimos 

centro savanorė Ingrida Vuosaitytė.  

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Spalio 15 d. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre prasidėjo mokymai naujiems rengimo santuokos 

sakramentui grupių vedantiesiems, kuriuos organizuoja ilgametis mūsų centro darbuotojas A. Svirbutas.  

Šių mokymų tikslai: 

- paruošti motyvuotus ir gebančius kokybiškai dirbti sužadėtinių programos vedėjus Vilniaus parapijose 

bei arkivyskupijos dekanatuose; 

- įgalinti parapijas ruošti sužadėtinius pagal naująją sužadėtinių programą; 

- naujosios sužadėtinių programos dėka kokybiškiau paruošti sužadėtinius Santuokos sakramentui ir 

padėti jiems įsilieti į parapijos gyvenimą. 

Į mokymus įsijungė poros iš parapijų ir iš Lietuvos kariuomenės ordinariato. Mokymai prasidėjo 

Lietuvos šeimos centro vadovės D. Lukėnienės pristatymu apie „Naujosios sužadėtinių rengimo 

programos“ temas, užsiėmimų seką ir eigą, turinį, praktines užduotis sužadėtiniams. Per mokymus 

dalyviai aktyviai klausėsi, diskutavo, vykdė praktines užduotis. Tolimesni numatomi mokymai vyks 

lapkričio bei gruodžio mėn. 

 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Savaitgalis “Sutuoktinių susitikimai” Guronyse 

Pamatinis savaitgalis „Sutuoktinių susitikimai“ vyko Guronyse 2017 m. lapkričio mėn. 10-12 d. Jį 

pravedė trys sutuoktinių poros iš Kauno ir Vilniaus: Jonas ir Raminta Milaševičiai, Dijana ir Žanas 

Neimantai, Airina ir Artūras Andriuškevičiai bei kunigas Andrius Nenėnas OFM.  

Savaitgalyje dalyvavo 13 porų iš Vilniaus, Kauno bei Šiaulių ir kunigas Vytautas Langas. 

Džiaugėmės visų dalyvių porų uolumu dalyvaujant rekolekcijose. Poros buvo pakankamai motyvuotos 

įveikti nuovargį, dialogo sunkumus  ir vėliau iš atsiliepimų patyrėme, kad toks atsidavimas sunokino 

gražius rekolekcijų vaisius, žmonės pasijuto mylimi savo sutuoktinio, atnaujino santykį. Ir vedančios 

poros buvo apdovanotos dalyvių džiaugsmu ir dėkingumu. Dėkojame Dievui už palaimintą savaitgalį.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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 Ačiū jums už šitą puikų renginį, naujai 

atgimusius jausmus, naujas svajones bei 

neįkainuojamą patirtį. (Vyras) 

 Nustebau, kad tokie gražūs dalykai vyksta tiek 

daug metų – mums tai buvo didelis atradimas. 

Rekomenduosime ir kitoms poroms įnešti 

gaivaus oro į savo namų rutiną, į tarpusavio 

santykius. Per šį savaitgalį gavau labai daug 

Dievo dovanų! Išties padovanojome su vyru 

vienas kitam visą dėmesį, šilumą, prisiminėme 

jaunystę, pažinties dieną. Šis savaitgalis labai 

mus suartino.  (Moteris) 

 Tokia koncentracija ir galvojimas apie savo žmoną leido pamatyti, pajausti, prisiminti pirmą 

mūsų laiką po pažinties, vėl jausti tą įsimylėjimo būseną. Ačiū jums už tuos potyrius ir jūsų 

darbą, atvirumą ir liudijimus. (Vyras). 

 

Bendruomenės “Sutuoktinių susitikimai” Kongresas 

 

Lapkričio 19 d. Kaišiadoryse vyko Nacionalinis bendruomenės “Sutuoktinių susitikimai” animatorių 

kongresas, kuriame galėjo dalyvauti ir porekolekcinius susitikimus lankančios poros. Šis kongresas 

buvo skirtas aptarti Tarptautinio kongreso, vykusio rugsėjo mėnesį Tarnow, įspūdžiams.    

 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Lietuvos šeimos centras 

Programos „Vakarai su šeima“ pristatymas 

Lapkričio 14 d. vakarą Lietuvos šeimos centre rinkosi šeimos į 

Šeimų praturtinimo programos „Vakarai su šeima“ pristatymą. 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro vadovė Judita Bernatonienė 

kartu su vyru Aidu ne tik papasakojo, kaip šiuos vakarus inicijuoti ir 

vykdyti savo šeimoje, bet ir įtraukė į grupinį darbą mokymų 

dalyvius. 

Dalyviai džiaugėsi, kad mokymai buvo labai įdomūs bei praktiški ir 

įkvėpė juos daugiau laiko skirti savo šeimai, vaikams, planuoti 

šeimos vakarus ir įgyvendinti juos reguliariai.   

 

Tęstiniai mokymai “Pora porai” 

Lapkričio 3 - 4 d. Lietuvos šeimos centre vyko tęstiniai mokymai „Pora porai“. Mokslus tęsė poros iš 

įvairių Lietuvos kampelių, kurios paskutinį kartą buvo susitikusios rugsėjo mėnesį stovykloje Šiluvoje, 

kurioje buvo daug praktinių užsiėmimų. Penktadienį mokymus vedė dr. N. Liobikienė, o šeštadienį juos 

tęsė dr. L. Varžinskienė. Sekantiems mokymams susirinksime jau po Kalėdų.  

 

 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Elektrėnų dekanato šeimos centras 

Spalio mėnesį penkios Elektrėnų šeimos vėl rinkosi į tradicinį Šeimadienį. Minėjome Apsireiškimų 

Fatimoje jubiliejų. Kartu su parapijos jaunimo atstovais žiūrėjome filmą ,,Tryliktoji diena“, kalbėjomės 

apie Dievo ir žmogaus kelius, Mergelės Marijos globą. Vėliau svarstėme tolimesnius planus: kada ir 

kaip ,,vaikų kilimas“ padarys bažnyčią mielesnę vaikams, kas ir kaip prisidėsime prie ,,Alfa kurso“ 

parapijoje organizavimo, kaip aktyviau ir vieningiau galėtume dalyvauti šv. Mišiose, gal būtų įmanomos 

Šeimų šv. Mišios, ką veiksim kitą Šeimadienį, kaip minėsime adventą... 

 

Molėtų dekanato šeimos centras 

Spalio 6-ąją, jau ketvirtąjį kartą, Molėtų parapijos namuose rinkosi parapijos šeimos į Šeimų 

susitikimą. Kun. Lauryno vedami jie gilinasi į tarpusavio santykius žiūrėdami video seminarą ,,Per 

juokus į geresnę santuoką". Tuo metu vaikams organizavome kūrybines dirbtuvėles, knygų skaitymą. 

Vakarą baigėme bendru tėvų ir vaikų žaidimu.   

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 118                                              2017 11 21 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 7 

Želvos parapijos šeimos centras 

Spalio 15 d. Želvos parapijoje lankėsi mūsų Ganytojas Kaišiadorių 

vysk. Jonas Ivanauskas. Jis aukojo Šv. Mišias Želvos Šv. Ignaco 

Lojolos bažnyčioje, kur parapijos jaunuoliams ir parapijiečiams 

buvo suteiktas Sutvirtinimo Sakramentas.  

Po iškilmių bažnyčioje svečias parapijos namuose susitiko su  

parapijos aktyvu, taip pat ir Želvos šeimos centro vadovais - jis 

ypač domėjosi Šeimos centro veikla, nuveiktais darbais ir ateities 

planais.  

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Seminaras “Meilė niekada nesibaigia. Mitas ar tiesa?” 

Jei meilė niekada nesibaigia, kas tada baigiasi? Ar tikrai galiu rasti savo antrąją pusę, o gal tai reiškia, 

kad esu nepilnas? Kuo skiriasi sutartis ir Sandora? Atsakymų į šiuos ir daug kitų klausimų spalio 27 d. 

Šeimos centre ieškojome kartu su Ričardu Pagojumi, knygos "Meilės pamokos. Kad nemylėtume kaip 

idiotai" autoriumi. 

 

Seminarą parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis ir Lietuvių Katalikų Religinė šalpa. 

Išsiskyrusių žmonių sielovados grupė 

Spalio 23 d. Šeimos centre prasidėjo naujas išsiskyrusiųjų grupės ciklas. Grupė skirta vyrams ir 

moterims, kurie išgyveno skyrybas ir jaučia, kad liko neatsakytų klausimų, slegiančių neišsakytų 

jausmų. Grupė renkasi kas antrą pirmadienį. Šioje netekties kelionėje ją lydi kun. Aldonas Gudaitis, 

psichologė Greta Glizikienė ir savanorių komanda. 

„Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos 

Spalio 20-22 d. svečių namuose Domus Pacis vyko „Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos. Šios trijų dienų 

rekolekcijos buvo skirtos moterims ir vyrams, kurie praradę savo kūdikius dėl aborto, persileidimo ar 

kitų priežasčių, išgyvena emocinį ir dvasinį skausmą. Dalyviai turėjo galimybę atverti savo širdį, leistis į 

gydymo ir sveikimo kelionę atrandant naują gyvenimą, naują viltį, Dievo meilę ir gailestingumą. 

Keletas atsiliepimų: 

 Anksčiau simboliai man neturėjo svarbios reikšmės. Dabar labai aišku: taip lengviau atsiverti, 
išlieti skausmą ir kitus jausmus, kurie yra giliai paslėpti. Pradedu suprasti, kokia yra svarbi 
malda. Ateina suvokimas, kad man reikalingas Dievas, jo pagalba. 

 Jaučiau didelį palaikymą, supratimą. Tikiuosi pagelbėsite man ir tolimesniame kelyje, kol 
pajausiu, kad galiu eiti viena. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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 Ačiū, kad šios rekolekcijos gyvos Jūsų meilės dėka. Buvo prasmingi visi simboliai, meditacijos, 
dvasininko palydėjimas. Jaučiausi saugi, globojama, vedama. 

 Manau svarbiausia, kad šios rekolekcijos vyktų toliau ir gydytų žmonių sielas ir širdis. 

Rekolekcijas parėmė Lietuvių Katalikų Religinė šalpa. 

 

Tėvystės įgūdžių ugdymo seminaras 

Ar galime sakyti vaikui "ne", 

jei patys sakome "taip"? Kaip 

įjungti "ramybės mygtuką"? 

O gal rėkimas - tai mušimas 

žodžiais? Tokius klausimus ir 

įvairias situacijas lapkričio 3 

d. kartu su doc. dr. Jorūne 

Vyšniauskyte - Rimkiene 

nagrinėjo Šeimos centre 

susirinkę tėveliai. Už 

galimybę rengti tėvystės 

įgūdžių ugdymo seminarus 

dėkojame Kauno miesto 

Savivaldybės programai "Iniciatyvos Kaunui". 

Keletas atsiliepimų: 

 Labai  profesionalu. Seminaras leido save pažinti, suprasti kas yra smurtas. Ačiū dalyviams už 

nuoširdumą. 

 Moralizavimas neveikia, negalima lyginti vieno su kitais. Pamenu iš savo vaikystės, kai 

moralizuodavo, tai „ausys užkimštos“. 

 Ačiū už mintį: „Rėkimas – tai mušimas žodžiais“. 

 Taisykles pirmiausia turime pritaikyti sau patiems. Vaikams leidžiame ir padedame augti, o ne 

auklėjame. 
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Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Spalio 28 d.  vyko seminaras  ,,Nauji darbo su poromis metodai“, dekanatų 

sužadėtinių rengėjams, kurį vedė Aistė ir Darius Ruzgai iš Lietuvos Šeimos 

centro. Savanoriai išreiškė  įvairius savo lūkesčius: išgirsti naujų idėjų, 

interaktyvių metodų, pasidalijimo patirtimi, naujų kursų vedimo būdų. 

Susirinkusieji ne tik klausėsi, bet ir atliko praktines užduotis. Netrūko 

klausimų vedantiesiems bei noro 

pasidalinti kaip įvairiuose 

dekanatuose vyksta sužadėtinių 

ruošimas. Laikas tirpte tirpo 

diskusijose ir dalinantis 

grupelėse. Seminaras buvo 

užbaigtas Šv. Mišiomis, kurias 

aukojo Vilkaviškio vyskupijos 

Šeimos centro kuratorius kun. Ž. Kulpys.   
 

Vyskupijos šeimos centro iniciatyva suburta išsiskyrusių sielovados darbo grupė, kuri pasiruošusi 

vesti kursą skyrybas patyrusiems žmonės. Mielai šioje grupėje savanoriauti sutiko psichologė Virginija 

ir kun. Algirdas.  Dabar intensyviai yra kviečiami tie, kurie sužeisti skyrybų skausmo. Tikimės, kad 

grupė startuos lapkričio 20 dieną. Meldžiame, kad Dievas laimintų šį mūsų troškimą ir visą grupės 

darbą. 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Spalio 27 d. Šeimų maldos grupė, vadovaujama kun. Romo 

Starkučio  pradėjo naująjį liturginių metų sezoną. Susitikimo metu 

šeimos liudijo tikėjimą savo kasdienybėje, dalinosi Šv. Rašto 

eilučių įžvalgomis, pasakojo apie patyrimus iš piligriminių 

kelionių. 

Gargždų dekanato šeimos centras 

Spalio 27-29 d. vyko Marijos mokyklos rudens sesijos 

rekolekcijos „Dievas yra meilė“. Šiai dienai daugeliui tikinčiųjų 

reikalinga naujoji evangelizacija – iš naujo (o galbūt ir pirmą 

kartą) patirti susitikimą su Jėzumi Kristumi, kad būtų pilnaverčiai 

Bažnyčios nariai. Tokį uždavinį išsikėlė ir sprendžia Šventosios 

Marijos iš Nazareto, Bažnyčios Motinos krikščioniško gyvenimo 

ir evangelizacijos mokykla (sutrumpintai – Marijos mokykla). 

Džiaugiamės, jog Gargždai – trečias Marijos mokyklos filialas 

Lietuvoje. Mums tiesiog labai pasisekė, mat pagrindinis 

koordinatorius, kapucinas brolis Vincentas Tamošauskas yra  

gargždiškis. Štai ką liudija gargždiškiai po Marijos mokyklos 

rudens sesijos: 

 Esu sužavėta atvykusia šaunia 9 savanorių komanda, kuri 
organizavo mums sesijas, mąstymus, šlovinimus ir už mus 
meldėsi užtarimo malda. Tai labai stipru:  keičiasi santykis  su Dievu, keičiasi  gyvenimo kokybė ir  
santykiai su artimaisiais. (Laima) 

 Lankydama  Marijos mokyklą aš pradėjau nuoširdžiai ir veiksmingai ieškoti Dievo, ilgėtis ryšio su Juo ir 
dėti pastangas, kad  neprarasti to brangaus santykio. (Vita)   
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Dėkojame rekolekcijų „Dievas yra meilė“ rėmėjui -  Renovabis 
 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Spalio mėnesį pradėjome antrą grupę tėvams, auginantiems paauglius. Susitikimus lanko 12 mamų. 

Dalinamės lūkesčiais, su kuriais mamos atėjo į šį kursą: 

 Tikiuosi sužinoti, kaip bendrauti su paaugliu, kad neatitoltų, neužsidarytų ir kartu spręstume jam 

iškylančias problemas, kad išliktų šilti ir draugiški santykiai. Tikiuosi išgirsti kitų tėvų patirtį. 

 Tikiuosi, kad išmoksiu labiau suprasti savo paauglius, neteisti, o padėti jiems tapti puikiais ir 

atsakingais suaugusiais žmonėmis. 

 Norėčiau išmokti išsaugoti ryšį su paaugliu, išvengti didelių problemų paauglystė metu, mokytis būti 

gera mama. 

 Norėčiau, kad mano paauglys išmoktų būti savarankiškesnis, susirastų daugiau draugų, nebūtų 

uždaras, kad turėtų daugiau optimizmo, mokėtų labiau  viskuo džiaugtis, geriau mokytis. 

 Sustiprinti ryšius su paaugliu ir juos atviriau suprasti, pažinti, padėti jiems išspręsti problemas. 

 Tikiuosi praktinių patarimų, naudingų pokalbio, smagaus laiko. 

Pavasarį vykusioje grupėje turėjome 5 susitikimų formatą, šią antrą grupę organizuojame 10 susitikimų 

cikle. Jau po pirmųjų susitikimų dalyvės dalinosi, jog nemanė, kad tai bus taip naudinga.  

Kursą remia Lietuvių katalikų religinė šalpa. 
 

Vilniaus  arkivyskupijos šeimos centras 

Bendravimo įgūdžių mokymai. Spalio gale - lapkričio pradžioje tris vakarus vyko bendravimo 

įgūdžių mokymai poroms. Mokymuose dalyvavo 9 poros. Pastebime, kad šie mokymai TIKRAI 

reikalingi poroms. Poros išklausę mokymus pažymi, kad jų tarpusavio ryšys žymiai pagerėjo, džiaugiasi 

suradę naujus metodus, kurių pagalba gali efektyviau spręsti konfliktus. Pravesta programa pateisina 

dalyvių lūkesčius, šią programą poros rekomenduoja savo draugams ar giminaičiams. Mokymus vedė 

šios programos sudarytojas, mūsų darbuotojas, vadovas, psichologas A.Petronis. 

Atsiliepimai po mokymų: 

• Po kursų paaiškėjo daugelio konfliktų poroje sprendimo būdai (vyr); 

• Esu dėkinga už galimybę sudalyvauti Jūsų seminare. Nuo pavasario sekiau skelbimą apie mokymus. 

Seminaras labai naudingas, nes tai tarsi atgaivinimas ne tik žinių, bet ir santykių. Praktinės 

užduotys privertė susėsti ir pradėti kalbėtis, pradėti judinti ir spręsti tas „įdomesnes situacijas“, 

kurių gyvenime norisi išvengti, kurios tyliai ir ramiai gulėjo širdies kamputyje (mot); 

• Labai džiaugiuosi, kad pavyko sudalyvauti šiame seminare. Gavau įkvėpimo ir motyvacijos taikyti 

mokymuose gautas teorines žinias kasdieniniame gyvenime. Didžiausias malonumas yra tai, kad 

mano vyras liko patenkintas ir lygiai tiek pat įkvėptas naujų gyvenimo iššūkių sprendimams taikyti 

naujas žinias. Puikus dėstytojas (mot); 

• Net ir po 25m. bendro gyvenimo, šiuose kursuose suradome įdomių sprendimo būdų. Kursai labai 

patiko ir  mielai eitume į kitus, jeigu tik būtų tęstinis (mot). 

 

NŠP mokymai. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre NŠP mokymai vyksta reguliariai 5-6 kartus į 

metus jau daugiau kaip 10 metų. Per metus mokymuose dalyvauja apie 50 porų. Pastaruosius porą metų 

pastebime, kad vis daugiau pažinti savo vaisingumą ateina porų apie šio gyvenimo būdo privalumus 

išgirdusių nebe tik iš sužadėtinių kursų vadovų, bet iš savo draugų, aplinkos, žmonių, kurie realiai taiko 
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NŠP principus savo gyvenime. Ši tendencija mus džiugina, rodo, kad žmonės liudija nebe žodžiu, bet 

savo gyvenimu. Jau keletą metų mokymus veda pora – NŠP simptoterminio metodo *Sensiplan* 

mokytoja Elena Kosaitė-Čypienė ir jos vyras Kęstutis Čypas. Kęstutis moderuoja vyrų pokalbį, padeda 

vyrams susivokti, kokie sunkumai laukia šiame kelyje ir kaip juos spręsti, kaip vyrai gali prisidėti prie 

stebėjimų ir kitokių meilės raiškos būdų paieškos. Pastebime, kad vyrams šis realiai NŠP principais 

gyvenančio vyro palydėjimas būna labai svarbus. 

Mamų klubas. Spalio 27 d. įvyko prasmingas ir nuoširdus 

susitikimas su sutuoktinių pora Jonu ir Gražina, kurie kalbėjo 

apie "Vyro ir žmonos santykių kūrybą". Kaip žinome, santykių 

kūryba - ir darbas ir menas, reikalaujantis kasdienio dėmesio. 

Gausiai susirinkusios mamos, vaikų keliamo šurmulio fone, 

atidžiai klausėsi poros, kuri santuokoje gyvena jau 25 m. Šio 

susitikimo metu mamos išgirdo daug patarimų ir pavyzdžių, 

kartu kilo daug diskusijų ir smagaus juoko, bei pamąstymų, ką 

kiekviena iš mūsų gali keisti santykiuose su savo vyru, kad 

santykiais galėtume kuo dažniau džiaugtis. 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Kunigų konferencijoje pristatyta sielovados patirtis Prancūzijoje 

Lapkričio 9 d. naujas Kauno Šeimos centro darbuotojas Dovydas 

Kučinskas Kunigų konferencijoje pasidalijo savo įgyta patirtimi 

Prancūzijoje. Dovydas yra baigęs teologijos mokslus ir šeimos sielovados 

studijas Popiežiškajame Jono Pauliaus II institute Romoje. Šeimos centre jis 

darbuojasi kaip šeimų sielovados koordinatorius.  

Plačiau apie Kunigų konferenciją skaitykite: 
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=4973 

 

Spalio mėnesį lankome Kauno arkivyskupijos dekanatus ir Kauno miesto parapijas. Tikslas – įvertinti 

dabartinį sužadėtinių rengimą Santuokai parapijose, informuoti ir pakviesti į naujus sužadėtinių rengėjų 

mokymus, identifikuoti šeimų sielovados poreikius. 

 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro susitikimas su kunigais dėl šeimų sielovados. Spalio 24 d. 
susitikime ieškojome būdų „SOS parapijos šeima“ įgyvendinimui. Susitikimo uždaviniai - išgirsti 

kunigų nuomonę dėl šeimų sielovados parapijose bei pasidalyti šeimų koordinatorių pastebėjimais ir 

pasiūlymais po dekanatų šeimos centrų koordinatorių susitikimo; pakviesti kunigus įsipareigoti 

asmeniškai  prisiimti  konkretų įsipareigojimą dėl šeimų sielovados parapijoje;  išgirsti ko kunigai tikisi 

iš šeimos centro. Susitikimo metu dalyvavo 6 kunigai, šeimos centro dvasios vadovas L. Visockas,  

KVŠC vadovė J. Bernatonienė.  Kunigai dalinosi, kaip jie jaučiasi šeimų atžvilgiu parapijoje, kad 

kviečiamos šeimos bėga, šiaušiasi, skundžiasi, kad neturi laiko. Buvo svarstoma kaip  šeimas 

prisikviesti,  kodėl šeimoms neįdomu, kodėl jos neateina ir kas joms būtų įdomu ir į kur ateitų.  Taip pat 

svarstėme, ką galima šeimoms pasiūlyti, įvardijome šeimoms aktualias temas. Baigiant susitikimą tiek 

šeimos centras, tiek kunigai asmeniškai prisiėmėme įsipareigojimus, kuriuos atliksime dėl šeimų 

sielovados parapijoje. 
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Spalio 26 d. susitikime dėl šeimų sielovados nutarta pirmiausiai stiprinti šeimos centrą dekanato 

lygmeniu, kad vėliau poros susipažinę su veikla šeimos centre galėtų kurti šeimų grupes parapijoje. 

Kunigai įsipareigojo pakviesti poras į šeimų susitikimus, kurie vyks Kaišiadorių Sielovados centre. 

Šeimos centras įsipareigojo paruošti lankstinuką su informacija ir kvietimu šeimoms, kurį kunigas 

kalėdodamas galės įteikti šeimoms. 

   

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Rokiškio dekanato Šeimos centro savanoriai spalio 3 d. rinkosi aptarti pokyčių ir planų. Dekanas 

kun. Eimantas Novikas, centro vadovė Dalia Spundzevičienė, savanorės Jolita Lungienė ir Ona 

Viduolienė turėjo kuo džiaugtis – centro gretas papildė nauji savanoriai: kun. Dainius Matiukas ir kun. 

Albertas Kasperavičius, kurie ir ankstesnėse parapijose aktyviai  dalyvavo šeimos centrų veikloje, taip 

pat nauja sutuoktinių pora, norinti įsitraukti į Šeimos centro veiklą - Dovilė ir Paulius Juškevičiai.  

Diskutavome, dalinomės mintimis apie veiklos kryptis ir svajones, kurios galėtų ateityje tapti tikrove: 

rengti susitikimus parapijos šeimoms, kartą per mėnesį turėti šeimų susibūrimą, vykdyti įvairias 

programas („Šeimos darnos kursas“, „Santuokos kursas“). Nors konkretaus sprendimo dar nepriėmėme, 

bet sustiprėjus komandai, tikime, su Dievo pagalba, praplėsti veiklos ratą. 

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Spalio 8 d. Telšių vyskupijos šeimos centrų darbuotojai ir keletas 

savanorių drauge su vysk. K. Kėvalu šventė ypatingą sekmadienį 

– Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su kūdikiu  paveikslo 11-

ąsias karūnavimo metines.  

 

Kretingos parapijos šeimos centro „Santuokos kurso” savanorių komandos susitikimas. 

Spalio 22 d. Kretingos parapijos šeimos centro 

“Santuokos kurso” savanorių komanda drauge su kurso 

dvasiniu palydėtoju kunigu pranciškonu Antanu 

Grabnicku susirinko aptarti artėjančio 2018 m. Santuokos 

kurso, pasidalinti tarnystėmis  ir naujomis įžvalgomis 

kurso organizavimui. Santuokos kurso komandoje 

paprastai dalyvauja apie 20 savanorių, su džiaugsmu 

įsitraukia praėjusio kurso dalyviai, norintys patarnauti 

naujajame kurse. Kaip ir kasmet, atnaujinta šv. Mišių 

maldos už kursą praktika, kai kun. Antanas Grabnickas 

kiekvieną trečią mėnesio antradienį aukoja šv. Mišias už kurso dalyvius, komandą, jų šeimas, visų 

dvasinę ir fizinę sveikatą. Šiose Mišiose pagal galimybes dalyvauja ir savanoriai, jų šeimų nariai. Šio 

džiaugsmingo susitikimo metu bendroje maldoje kun. Antanas palaimino naujus savanorių Adelės ir 

Jono Stonių namus.  

 

Kretingos parapijos šeimos centro savanorių rekolekcijos „Kaip susitinkame vienas kitą” .  

Spalio 27 - 29 d. Kretingos šeimos centro savanorių komanda, iš viso 30 dalyvių su keletu paauglių 

vaikų, dalyvavo rekolekcijose Senuosiuose Trakuose, Šv. Jono bendruomenės apaštalinių seserų 

vienuolyne. Rekolekcijų konferencijas  vedė doc. Irena Eglė Laumenskaitė, šv. Mišias aukojo ir 

Susitaikinimo Sakramento teikimu patarnavo kun. Jonas Ačas, taipogi dalyvavęs rekolekcijose. 
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Savanorių komanda su vedėjos pagalba gilinosi į temą 

“Kaip susitinkame vienas kitą”, apmąstė pagrindinius 

krikščioniškos antropologijos aspektus, suvokdami asmens 

tapatybės, santykio su Dievu, savimi ir kitu bei asmens 

kaip dovanos principus  bei krikščioniškos bendruomenės 

ir tarnystės reikšmę  krikščionio gyvenime. Šios 

rekolekcijos buvo labai reikalinga atgaiva ir stiprinimas 

komandos bendrystės bei tikrai gilus ir vertingas 

asmeninis intelektualinis bei dvasinis augimas.  

Renginį rėmė fondas Renovabis 

 

. 

Vilniaus  arkivyskupijos šeimos centras 

Spalio 19 - 22 d. Vilniaus arkivyskupijos piligrimai jungėsi prie kitų Lietuvos vyskupijų piligrimų ir 

skrido minėti 100 metų Mergelės Marijos apsireiškimo piemenėliams Fatimoje sukakties. Į šią 

maloningą piligrimystę susiruošė ir keturi darbuotojai iš  šeimos centro. 
 

Lietuvos šeimos centras 

Spalio 31 d. Kaune, Rotušės a. 23 vyko Lietuvos šeimos centro Tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo 

vyskupijų centrų vadovai. Šalia kitų naujienų kalbėjome, kad gender propagandistai naudoja ne tik 

lytiškumo ugdymo sąvokas, bet ir pavadinimą „Pažink save“. Toliau aptarėme ataskaitas Renovabis. 

Tomas Jundulas skaitė pranešimą „IT naudojimo poveikis sutuoktinių santykiams“. Buvo labai naudinga 

ir  įdomu, todėl gruodžio mėnesį šia tema organizuosime seminarą šeimoms. Taip pat kalbėjome apie 

kasmetinę konferenciją Trakuose ar rekolekcijas prieš Kalėdas.  

 

Renginiai visuomenei  

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Šeimų organizacijų susitikimas Šiauliuose 

Lapkričio 9 d. Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

drauge su Motinos Teresės šeimų namais surengė 

seminarą – susitikimą organizacijoms ir įstaigoms, 

dirbančioms šeimų gerovės srityje. Susitikime 

dalyvavo nevyriausybinės organizacijos, kurios 

tiesiogiai dirba su šeimomis bei Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos atstovai, kurių darbas 

tiesiogiai siejasi su pagalba šeimoms, mero padėjėjas 

Audris Narbutas. Seminare buvo nagrinėti du klausimai. Buvo pristatytas naujai priimtas LR Šeimos 

stiprinimo įstatymas (pristatė ŠVŠC direktorė Edita Gulbinienė) ir Šeimų tarybos kūrimas prie Šiaulių 

m. savivaldybės (pristatė Nacionalinės šeimų tarybos narė Edita Navickienė). Organizacijos diskutavo 

apie įstatymo būtinybę, kėlė klausimus kaip keisis darbas su šeimomis po šio įstatymo įsigaliojimo, ar 

bus daugiau galimybių, įrankių ir finansavimo organizacijoms, dirbančioms su šeimomis. Susirinkę 

organizacijos iškėlė problemas, kurios metai iš metų tęsiasi, tačiau niekas neatkreipia į tai dėmesio, nes 

nevyriausybinės organizacijos, kurios nors ir didelį indėlį įdeda į pagalbą šeimoms, tačiau šeimų 
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problemos yra sprendžiamos vėliausiai. O ir specialistų sunku prisikviesti, nes ką geriausiai gali 

pasiūlyti pagal projektus dirbančios organizacijos – tai minimalus darbo užmokestis. Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos atstovai išsakė savo poziciją šiuo klausimu. Jų nuomone reikia keisti 

organizacijų finansavimą visoje Lietuvoje, nes ydinga praktika kartojasi metai iš metų. Ką gali Šiaulių 

miesto savivaldybė padėti – tai stambinti projektų finansavimą, kad organizacijos jungtųsi į projektų 

vykdymą ir kad būtų finansuojamos veikos kryptys o ne atskiri pavieniai projektai.  

Kitas labai svarbus klausimas – Šeimų tarybos kūrimas. Atsižvelgiant į šių dienų aktualijas ir 

tendencijas visoje Europoje, šeimos turi būti įgalintos pasakyti savo žodį taip, kad jos būtų girdimos, 

jaustųsi suprastos ir reikalingos. Buvo pristatyta Nacionalinės šeimų tarybos praktika, taip pat kituose 

miestuose veikiančių tarybų patirtis. Valdininkai išgirdo, kaip tai bus vykdoma Šiauliuose, kokias 

funkcijas atliks ši taryba ir kaip ji veiks. Kadangi jau yra gautas Šiaulių miesto mero pritarimas, todėl 

artimiausiu metu bus patvirtinti nuostatai, įkurta taryba ir pradės savo veiklą.  

Organizacijos, dirbančios šeimų gerovės srityje, bendru sutarimu pritarė Šeimų tarybos kūrimui ir 

visokeriopai prisidės prie bendros veikos bei informacijos sklaidos. 
 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Palangos dekanato šeimos centras 

Spalio 25 d. Palangos miesto socialinių paslaugų centre 

įvyko susitikimas dėl šeimos centre vykdomo projekto 

,,Psichosocialinių krizių prevencija Palangos mieste“, 

kurį remia Palangos miesto savivaldybė. Susitikime 

dalyvavo Soc. paslaugų centro vadovė Daiva Dekontaitė, 

šio centro darbuotojos - psichologė Jelena Bachlina ir 

soc. darbuotoja Vaida Varnagirytė, Palangos miesto 

policijos komisariato veiklos skyriaus viršininkas 

Kęstutis Bončkus bei šeimos centro vadovė Birutė 

Aleknienė. 

Šio projekto tikslas – suteikti psichologinę, socialinę pagalbą žmonėms, patiriantiems sunkumų 

gyvenime. Pagalbą teikia Šeimos centro psichologė Teresa Sausaitis ir Socialinių paslaugų centro 

psichologė Jelena Bachlina. 
 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Šeimos politika. 2017 m. spalio 16 d. Paryžiuje vyko FAFCE (Europos katalikų šeimų asociacijų 

federacija) narių susitikimas. Lietuvą jame atstovavo VAŠC direktorius A. Petronis.  Susitikime 

susirinko FAFCE Prezidentas (Prancūzija), Vice-prezidentai (Portugalija, Lietuva), iždininkas 

(Rumunija), taip pat prisijungė Prancūzijos ir Italijos šeimų asociacijų atstovai. Buvo aptarta sunki 

finansinė situacija FAFCE, kokios galimybės yra ją spręsti,  daug buvo  kalbėta apie tikslus ir galimybes 

jų siekti. 
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 KVIEČIAME:  
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Plačiau apie savaitgalį „Sutuoktinių susitikimai“: 

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