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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

Sveiki sulaukę šventų Kalėdų! 

 

 

Dėkojame, kad esate kartu su mumis ir dalijatės savo patirtimi. Džiaugiamės, kad 

savanoriaudami remiate Šeimos centrus ir kuriate tarpusavio meilės bendruomenę. 

Tegul Viešpats nuolat lieja Šventąją Dvasią ir apipila malonėmis! Būkite linksmi ir 

laimingi! 

 

Lietuvos šeimos centro kolektyvas 

 

  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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JAUNIMO RENGIMAS ŠEIMAI 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Edukaciniai užsiėmimai vaikams  

Kaip nutapyti paveikslą, jei visiškai nemoki piešti? Pasirodo tai įmanoma piešiant ant vandens! Tuo 

įsitikino vaikai, lapkričio 20 d. dalyvavę tapybos ant vandens (Ebru) užsiėmime, kurį vedė VšĮ Meno 

terapijos ir socializacijos instituto VYTA darbuotoja Rita Klevinskienė. Dėkojame Kauno m. 

savivaldybės programai "Iniciatyvos Kaunui", parėmusiai šį užsiėmimą. 

 

Vaikų dienos grupės užsiėmimai 

Lapkričio mėn. vaikai lankėsi Laipiojimo centre „Miegantys drambliai“, 

dalyvavo Kauno menų inkubatoriaus „Ars et mundus“ edukaciniuose 

užsiėmimuose. Kartu su Šeimos centre praktiką atliekančia studente Alina 

Becker iš Vokietijos vaikai piešė piešinius tema „Mano svajonė“.  

Vaikų dienos grupę remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

 

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

 

„Pažink save“ jaunimo susitikimas su Šeimos centro 

direktoriumi 

Gruodžio 7 d., ketvirtadienio popietę Šeimos centre 

susirinko šaunus jaunimėlis - programos „Pažink save” 

dalyviai. 

„Ar kas norėtų iš jaunimo 18 metų gimtadienio proga gauti 

padėvėtą seną telefoną”- diskusija apie savęs kaip dovanos 

kitam prasmę pradėjo kun. dr. Andrius bei centro savanorė 

Genutė. Apžvelgę įvairius dovanos suvokimo aspektus ir 

sudėlioję esminius draugystės momentus išsiskirstėme iki 

sausio mėnesio.  

 

  

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

Lapkričio mėnesį jaunimo rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 

programos „Pažink save“ savanoriai toliau tęsė programos temų 

nagrinėjimą su studentų – moksleivių rudenine grupe.  

Lapkričio 14 d., tęsiant rudens susitikimų ciklą, tema „Kelias į 

santuoką“ kalbėjo sutuoktinių pora – Irena ir Vladas Charkovai. 

Dėkojame už itin įtraukiantį, atvirą liudijimą.  

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Lapkričio 8 d., vyskupijos šeimos centro direktorė Diana Pukelienė ir programų koordinatorė Jovita 

Arlienė vyko į Kazlų Rūdos pagrindinę mokyklą, kur 

susitiko su 6 – 9 kl. mokiniais ir kalbėjo jiems apie meilę, 

draugystę ir gyvybę.  

Lapkričio 29 d. Šilavoto pagrindinėje mokykloje vyko 

,,Netradicinio ugdymo diena“. Svečiai nuoširdžiai 

bendravo su 7-10 kl. mokiniais, kalbėjo temomis - 

,,Gyvybės vertė” (7-8 kl.) ir ,,Pašaukimas šeimai”(9-10 kl.). 

 

 

SUŽADĖTINIŲ RENGIMAS SANTUOKOS SAKRAMENTUI 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Lapkričio 17–18 d. Šeimos centre vyko sužadėtinių rengėjų mokymai. Mokymus vedė Lietuvos šeimos 

centro direktorė Dalia Lukėnienė. Sutuoktinių poros šiuose mokymuose ne tik įgijo teorinių žinių, atliko 

praktines užduotis, bet ir turėjo galimybę diskutuoti, kalbėtis, geriau pažinti vienas kitą ir taip stiprinti 

savo Santuoką. 

Mokymus parėmė Vokietijos Katalikų akcija Renovabis ir Lietuvių Katalikų Religinė šalpa. Plačiau 

skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5024&pg=2 

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Lapkričio 3-4 d. Klaipėdos šeimos centre tęsiami intensyvūs 

mokymai naujiems sužadėtinių rengėjams. Šis laikas buvo 

skirtas gilinimuisi į krikščionišką požiūrį į lytiškumą. 

Lapkričio 17-18 d. šventėme savanorių Ilmos bei Igno 11 

santuokos sakramento metines 💑  Džiaugiamės dėkodami 

Dievui už Jų ištartą Meilei TAIP.  

Išskirtinė padėka Dievui už Jo stebuklą Virginijos šeimai, 

kuri ilgai negalėjo susilaukti vaikų ir NaProTechnologijos 

dėka susilaukė.  

Dievo Apvaizdai ši šeima dėkinga ir už kun. Andrių 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5024&pg=2
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Vaitkevičių, kuris rekomendavo šį metodą bei už Kauno šeimos centro 

savanorę Kreitono metodo mokytoją Ingridą Vuosaitytę. 

Gruodžio pirmąjį savaitgalį (1 - 2 d.) naujieji sužadėtinių rengėjai 

užbaigė pasirengimo tarnystei etapą ir atvėrė gautos patirties dalijimosi su 

sužadėtiniais etapą!!!   

 

Lapkričio mėn. vyko paskutinieji naujų savanorių 

mokymai, kursuose dalyvavo 9 poros iš Šilalės, Plungės, 

Mažeikių, Akmenės, Tauragės ir Telšių dekanatų. 

Paskutiniojo susitikimo metu kalbėjo brolis pranciškonas kun. Antanas Blužas. 

Vienuolis pasidalijo savo ypatinga patirtimi vedant sužadėtinių kursus, pastiprino norą 

ir reikalingumą dalyvauti šioje tarnystėje. Kurso užbaigime dalyvavo ir vysk. K. 

Kėvalas, kuris atsakė į klausimus, išklausė porų mintis apie mokymuose patirtus 

išgyvenimus.  

 

Lapkričio 25 d. Žemaičių Kalvarijos parapijos salėje vyko Skuodo, Telšių, Mažeikių, Akmenės, 

Plungės, Tauragės ir Šilalės dekanatų savanorių susitikimas su vysk. K. Kėvalu. Vyskupas pristatė savo 

viziją apie Sužadėtinių rengimo Santuokos Sakramentui programą ir aptarė kiekvieno užsiėmimo 

svarbiausias kryptis. Susitikime dalyvavo 46 savanoriai. 

 
 
 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Lapkričio 11-12 d. vyko antroji Rengimo Santuokos Sakramentui vedančiųjų mokymų dalis. Mokymus 

pradėjo VA šeimos centro direktorius A. Petronis, kuris pristatė darbo su grupe ir grupinio darbo 

metodiką. Mons. teol. dr. A.Jurevičius skaitė paskaitas apie Sakramentus. Gyd. dr. D.Serapinas skaitė 

paskaitas apie poros vaisingumą,  NŠP,  gyvybės vertę moraliniu ir medicininiu požiūriu. 7 - 8 mokymų 

temas pristatė ilgametis sužadėtinių vedėjų ruošimo koordinatorius A. Svirbutas. Mokymų metu dalyviai 

klausė paskaitų, diskutavo ir kartu pietavo.  
 

 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Lietuvos šeimos centras 

Gruodžio 8 d. Tomas Jundulas vedė seminarą „Ar informacinių technologijų naudojimas įtakoja 

santykius“. 

 

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

Gruodžio 4 d. Alytaus parapijos šeimos, sukviesto parapijos klebono V. Belecko, susirinko į susitikimą 

aptarti kaip kvies šeimas ir ką veiks susitikimų metu. Į pagalbą I Alytui atskubėjo II Alytaus šeimos ir 

mielai dalinosi savo patirtimi ir džiugiai sutiko pagelbėti kol I Alytuje atsiras šeimų. Metų projektas 

SOS parapijos šeima su pagalba iš kitur vyksta. 

Gruodžio 9 d. Molėtų parapijos namuose vyko Advento rekolekcijos Kaišiadorių vyskupijos šeimos 

centro šeimoms savanorėms tema „Draugystė tikėjime“, kurias vedė kun. L. Visockas.   

Širvintų dekanatas 

Lapkričio 21 d. Noriai šeimos rinkosi į „Paauglystės kurso „programą, kuri tęsis virš dviejų mėnesių, 

susitinkant kartą per savaitę.  

Lapkričio 23 d. Negimusio kūdikio dienai paminėti šv. Arkangelo 

Mykolo bažnyčioje ta intencija buvo melstasi per vakarines šv. 

Mišias. Po jų, uždegus žvakelę, klausantis smuiko raudos, 

meldėmės už negimusius kūdikius, jų šeimas, prašant išgydymo 

malonės ir atvirumo naujai gyvybei. 

Lapkričio 26 d. kasmėnesiniame šeimų susitikime,  šeima su trimis 

vaikučiais dviračiais keliavę šv. Jokūbo keliu, pasidalino patirtais 

įspūdžiais, įveiktais sunkumais, patirta bendryste. 

 

Želvos parapija 

Lapkričio 16 d. Želvoje Šeimos centras kartu su 

Želvos bendruomene, gimnazija, seniūnija 

organizavo miestelio vaikų tėvų susirinkimą, 

kuriame buvo aptartos vaikų (paauglių) elgesio 

problemos, laisvalaikio organizavimo galimybės, 

tėvai ir vaikai pakviesti aktyviau įsijungti į 

parapijos gyvenimą, aktyviau dalyvauti jos 

organizuojamuose renginiuose.  

Molėtų dekanato šeimos centras lapkričio 9-ąją Molėtų parapijos šeimos rinkosi į tradicija 

tampančius Šeimų susitikimus. Tamsėjančius ir vėsius vakarus šeimos praleidžia žiūrėdamos video 

seminarą ,,Per juokus į geresnę santuoką“.  Po ,,rimtosios“ dalies visi susiburia arbatos puodeliui, 

diskusijoms ir žaidimams su mažaisiais šeimų nariais. 

Lapkričio 23-ąją  ,,Negimusio kūdikio dieną, minėjome Šv. Mišiomis  Molėtų šv. Petro ir Povilo 

bažnyčioje , kurias aukojo kunigas L. Visockas. Meldėmes  ne tik už Negimusius kūdikius, bet ir už jų 

tėvus, gydytojus ir visus, kuriems tenka susidurti su kraupiu pasirinkimo klausimu. Meldėme Dievo 

pagalbos ir seimo nariams, kurie priimdami įstatymus gintų gyvybę. 

 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Tėvystės įgūdžių ugdymo seminaras 

Paauglystė - iššūkis ar dovana? Kaip mylėti savo paauglius ir kokios yra jų meilės kalbos? O, jei 

prisimintume save, kai buvome paaugliais... 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Tokiais klausimais diskutavo gruodžio 5 d. Šeimos 

centre susirinkę paauglius auginantys tėveliai. 

Atsakymų ieškoti, įgyti reikalingų teorinių ir 

praktinių žinių jiems padėjo doc. dr. Jorūnė 

Vyšniauskytė - Rimkienė.  

Rėmėjas – Kauno miesto Savivaldybės programa 

„Iniciatyvos Kaunui“. Plačiau skaitykite: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5099&pg=1  

 

Užsiėmimai šeimoms Raseinių dekanate 

Lapkričio 29 d. Raseinių parapijos namuose vyko tėvų, auginančių vaikus su negalia, savipagalbos 

grupės vakarojimas. Jo metu šios grupės nariai ne tik susikūrė savo namams po nepakartojamą vainiką, 

bet ir iš visos širdies mėgavosi pačiu kūrybiniu procesu.  

Gruodžio 2 d. vyko mokymai tema „Tėvų vaidmuo vaikų auklėjime“. Juos vedė Kristina ir Dainius 

Ušackai, kurie mokė ne tik „kaip turėtų būti“, bet ir per savo asmeninę šeimos patirtį bei praktiką. Savo 

šeimos istorija taip pat pasidalijo Vita ir Vidas Daudaravičiai. 

Plačiau skaitykite: http://www.raseiniuparapija.lt/adventas-su-seimomis.htm  

 
 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Norime pasidžiaugti, kad mūsų vyskupijoje lapkričio mėnesį 

startavo net dvi Išsiskyrusių sielovados grupės: viena 

Marijampolėje, kita - Šakiuose. Abi grupės turi lydintį kunigą, 

psichologą ir po dvi savanores. Susitikimai vyksta du kartus per 

mėnesį. 

Marijampolės savanorės noriai atsiliepė į ,,Bendrakeleivių“  

kvietimą dalyvauti seminarų cikle ,,Mokomės lydėti išsiskyrusių 

sielovados grupes“, kuris prasidėjo savaitgaliniu seminaru  

Guronyse.   Kiti seminarai vyks Vilniuje. 

  

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5099&pg=1
http://www.raseiniuparapija.lt/adventas-su-seimomis.htm
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Telšių vyskupijos šeimos centras 

Kretingos parapijos šeimos centras 

Gruodžio 1 d. Kretingos parapijoje baigėsi penkias savaites trukęs 

“Kursas tėvams, auginantiems paauglius”. Kurso metu dalyviai turėjo 

galimybę klausytis šeimos konsultantų N. ir S. Lee vedamų video 

mokymų, daryti užduotis dalyvio knygelėje, diskutuoti rūpimais 

paauglių auklėjimo klausimais su kitais kurso dalyviais. 

Gruodžio 3 d. - Šeimų sekmadienis Klaipėdoje 

Adventas – laukimas naujo, šviesaus, džiugaus... Žiūrime į ateitį 

viltingai, tikėdami stebuklais! Žinome, tikrai žinome tiesą – stebuklui 

reikia papuošti širdį. Su meile, pagarba, dėmesiu atsisukę vienas į 

kitą, galime maloniai nustebti pamatę gražią artimo širdį. Širdims 

atsiverti visada padeda buvimas kartu, bendra kūrybinė veikla... 

Teatrologė, lėlininkė Salomėja Burneikaitė su meile dalinosi savo žinių turtais, spinduliavo džiaugsmu 

„kalbinant“ daiktus... Daiktai – lėlės, iškirptos figūros tarsi gyvos pasakojo istorijas... 
 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Gruodžio 9 d. Utenoje vyko adventinis Panevėžio vyskupijos Šeimų susitikimas. Dieną pradėjome 

Šv. Mišiomis už vyskupijos šeimas. Šv. Mišias aukojo svečias kun.Saulius Bužauskas ir Utenos dekanas 

kun. Remigijus Kavaliauskas. 

Sušilę ir susipažinę prie arbatos puodelio, Dievo Apvaizdos parapijos salėje klausėmės kun. Sauliaus 

Bužausko katechezės apie advento laiką.  

Jaunimui kūno teologijos programą „Tu: 

gyvenimas, meilė ir kūno teologija“ 

pristatė „Pažink save“ grupės narės 

Monika ir Dovilė. Pasidalino kurso, 

vykstančio vyskupijos Šeimos centre, 

temomis, liudijo kodėl ir kuo joms svarbi 

ši programa. Padrąsino „Pažink save“ 

klubą įkurti ir Utenoje. 

Po pietų turėjome gražų liudijimą iš 

Tiberiados bendruomenės atstovų: br. 

Pranciškaus bei Tiberiados šeimos Vido ir 

Daivos Špinkų. Jie dalijosi apie šeimų palydėjimo tarnystę savo bendruomenėje. Jų tikslas - padėti 

įvairiais būdais šeimoms gaivinti ir stiprinti tarpusavio santykį, mylėti vis iš naujo, draugystės 

meilėje. Tam įkurti „Tobijo ir Saros“ namai, kuriuose poros gali apsigyventi norėdamos spręsti 

iškilusius sunkumus, krizes, atnaujinti šeimos tikėjimą, stiprinant krikščioniškas tradicijas ir vertybes. 

Tiberiados bendruomenė priima poras, poras su vaikais ar vieną sutuoktinį.  

Adventinį susitikimą užbaigė Pasvalio krašto folkloro kolektyvai „Kor‘s“ ir „Bitinėl‘s“, vadovaujami 

Renatos Kaziliūnienės. Už galimybę stabtelėti advento kelionėje esame dėkingi JAV Vyskupų 

Konferencijai. 

 

 

 

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

Seminaras paaugliams ir jų tėvams „Draugauti negalima nusisukti. Kur dėsime kablelį?“ 

Tai keturių temų susitikimų ciklas Šiaulių šv. apaštalų 

Petro ir Pauliaus parapijos dienos centro bendruomenei. 

Temos orientuotos į paauglystės amžių (9-14 m.) bei 

tokio amžiaus vaikų ugdymą.  

Susitikimus rengia Šeimos centro direktorė Edita 

Gulbinienė. Daug dėmesio yra skiriama kalbėjimui apie 

pokyčius paauglystėje, kaip turi reaguoti tiek patys 

jaunuoliai, tiek ir jų mamos, kaip elgtis tam tikrose 

situacijose. Taip pat kalbama apie tai, kodėl mes nesusikalbame, jaučiamės nemylimi, neišgirsti, 

nesuprasti. Susitikimuose ir džiaugiamės bendryste, ir išklausome vieni kitus ir ašarą nubraukiame, 

palietus tam tikrus klausimus. Tai nuostabus laikas pažinimui ir bendravimui. 

Vilniaus  arkivyskupijos šeimos centras 

Besilaukiančiųjų kursai  

Kiekvieną mėnesį vyksta kursai besilaukiančioms poroms. Šį mėnesį kursą išklausė 10 porų. Ar jiems 

buvo jie vertingi, naudingi galima sužinoti iš  atsiliepimų:  

 Mums labai patiko paskaitos. Jauki aplinka. Visi 
lektoriai šiltai bendravo ir dalinosi žiniomis bei 
savo patirtimi. Daug naujo sužinojome ir 
išmokome, gavome naudingų patarimų. Visas 
paskaitų kursas veikė kaip raminančioji terapija 
(mot.). 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Seminaras „Meilė, kuri tapo vaisinga. Apie lytiškumo dovaną be moralų“ 

Lapkričio 24 d. vyko tęstinio ciklo „Meilė niekada nesibaigia“ seminaras. Šį kartą savo įžvalgomis 

tema „Meilė, kuri tapo vaisinga. Apie lytiškumo dovaną be moralų“ dalijosi VDU Katalikų teologijos 

fakulteto dėstytojas doc. dr. A. Lukaševičius. Peržvelgęs pirmuosius Pradžios knygos pasakojimus A. 

Lukaševičius kvietė atsakyti į klausimus: Kur yra žmogaus laimė? O gal yra daug laimių? Kaip laimės 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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ieškoti Santuokoje? Ar įmanoma, kad ji patenkins visus mūsų troškimus? O gal mums reikia giluminės 

bendrystės, kuri yra begalinė. 

Seminarą parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis.  

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5046&pg=1  

Rekolekcijos arkivyskupijos dekanatų šeimos centrų savanoriams 

 

Lapkričio 25-26 d. pranciškonų svečių namuose „Domus Pacis“ vyko rekolekcijos dekanatų šeimos 

centrų savanoriams ir jų šeimoms. Šeštadienį seminarą vedė psichologė Judita Velžienė. Po pietų 

dalyviai gilinosi  į temą „Emociškai brandus dvasingumas“, kurią vedė šeimos centro darbuotojas, 

šeimų sielovados koordinatorius Dovydas Kučinskas. Vakare pranciškonų koplyčioje vyko Švč. 

Sakramento adoracija, o po jos – tapybos ant vandens (Ebru) užsiėmimas.  

 Buvo naudingas laikas su šeima, Švč. Sakramento adoracija, tėvo karmelito palydėjimas per išpažintį. 
Svarbu, kad vaikai buvo užimti, o mes galėjome turėti prasmingą laiką. 

Šias rekolekcijas parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis. Ugdomojo seminaro rėmėja – LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5053&pg=1 

 

Supervizija sužadėtinių grupių vadovams 

 

Su kokiais iššūkiais susiduriame vesdami grupes 

sužadėtiniams? Kaip taikyti atnaujintą rengimo Santuokai 

programos metodiką? Kokiu būdu kalbėti apie visas 

sužadėtinių patirtis? Tokius ir panašius klausimus nagrinėjo į 

superviziją antradienio vakarą susirinkę sužadėtinių grupių 

vadovai - sutuoktinių poros. Superviziją vedė Vilniaus 

arkivyskupijos Šeimos centro šeimų bendruomenių 

koordinatorė Vijoleta Vitkauskienė. 

 
 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Requiem Negimusiam kūdikiui 

Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo Katedroje lapkričio 23 d. vyko neeilinės pamaldos: vakarinėse šv. 

Mišiose buvo paminėta Negimusio Kūdikio diena.  Šį renginį  organizavome kartu su Kaišiadorių 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5046&pg=1
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5053&pg=1
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vyskupijos dekanato šeimos centru. Džiaugėmės 

galėdami nešti gyvybės išsaugojimo svarbos žinią 

miestui.  Plačiau skaitykite:  

http://www.kaisiadoriuparapija.lt/naujiena/requiem-

negimusiam-kudikiui-2017-11-23 

Lapkričio 30 d.  vyko šeimos centro vadovės 

susitikimas su A. Brazausko gimnazijos mokytojais, 

kurie į savo programas yra integravę „Sveikatos, Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo“  temas. Šeimos 

centro vadovė skaitė paskaitą, kurioje kalbėjo apie stipriąsias programos puses, taip pat grėsmes ir šios 

programos sunkumus,  skirtumus tarp lytinio švietimo ir ugdymo. 

Kiekvieną lapkričio penktadienį  šeimos rinkdavosi į „Vakarai su šeima“ susitikimus, kurių metu skyrių 

po skyriaus gilinomės ir diskutavome knygos “Krikščioniškos šeimos atstatymas“ temas ir kaip jas 

pritaikyti savo gyvenime. 

Gruodžio 8 d. Krikščioniškas kino klubas su R. Aušrotu sukvietė visus žiūrėti filmą „Trečiasis 

stebuklas“. 

Gruodžio 17 d.  kun. M. Grendos pakviestos šeimos su  vaikučiais atskubėjo į Teofiliaus koplyčioje 

vyksiančias į „Šeimų Mišias“. Kun. Mindaugas surinkęs visus berniukus nuėjo mokyti kaip patarnauti. 

Tuo tarpu šeimos ruošėsi giesmių giedojimui, dalinosi, kas skaitys skaitinius. Buvo gražu žiūrėti kaip 

pulkas berniukų keliauja patarnauti,  kaip padūkę ir vietoje nenustygstantys berniokai stengiasi gražiai ir 

atsakingai elgtis šv. Mišių metu.  

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Gargždų dekanato šeimos centras  

Gruodžio 12 d., Gvadelupės Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo dieną,  Gargždų 

dekanato šeimos centro savanoriai kartu su Kauno, Klaipėdos, Birštono atstovais   

dalyvavome  Maldos už gyvybę ir dvasinį atgimimą sąjūdžio renginyje mažesniųjų 

brolių kapucinų vienuolyne Petrašiūnuose. Šv. Mišias aukojo  ir uždegantį 

pamokslą pasakė kunigas  br. Vincentas. 

Atnaujinome pažadus kiekvieno mėnesio 12 d. melstis už Gyvybę, 8 nauji nariai 

papildė Gargždų maldos grupę. Po Agapės dalyvavome  naktinėje Adoracijoje.  

 

Palangos parapijos šeimos centras 

Gruodžio 8-9 d. Palangos parapijos šeimų bendruomenės grupė 

(vad. kun. R. Starkučio) vyko į piligriminę kelionę "Vilniaus 

šventovės". Plačiau skaitykite:  

http://palangosparapija.lt/naujienos-ir-ivykiai/seimu-grupes-

kelione-i-vilniu.html 

Gruodžio 9 d. Kretingos parapijos šeimos centro savanorių 

komanda rinkosi šventinei metų užbaigimo vakarienei, dalijosi 

artėjančių Kalėdų džiaugsmingu laukimu ir džiaugėsi bendryste. 

Lapkričio 15 d Trečiadienio popietę su LCC antro kurso psichologijos studentėmis kalbėjomės apie tai, 

kas svarbu draugystės santykiuose. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaisiadoriuparapija.lt/naujiena/requiem-negimusiam-kudikiui-2017-11-23
http://www.kaisiadoriuparapija.lt/naujiena/requiem-negimusiam-kudikiui-2017-11-23
http://palangosparapija.lt/naujienos-ir-ivykiai/seimu-grupes-kelione-i-vilniu.html
http://palangosparapija.lt/naujienos-ir-ivykiai/seimu-grupes-kelione-i-vilniu.html


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 119                                              2017 12 22 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 11 

Pristatėme Šeimos centro veiklą, išskirtinai sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programą. 

Džiaugiamės klausimų gausa, nuoširdžiu gilinimusi į tai, kas svarbu kuriant santuoką. Ačiū Inai, Šeimos 

centro savanorei, LCC dėstytojai už pakvietimą turiningai bendrystei. 

Šilalės dekanato šeimos centras 

Lapkričio 23 d. Šilalės dekanato šeimos centro savanoriai susirinko aptarti per metus nuveiktų darbų, 

pasidalinti įspūdžiais, pastebėjimais, nuomonėmis, o taip pat numatyti ką veiks 2018 metais.  

 

Vilniaus  arkivyskupijos šeimos centras 

Lapkričio  4-5 d. vyko rekolekcijos tema  “Malda – tikėjimo mokykla”. Šiose rekolekcijose dalyvavo 

rengimo santuokos sakramentui programos vedantieji su šeimomis iš Vilniaus arkivyskupijos (33 

dalyviai). Rekolekcijas vedė kard. A. J.Bačkis, jam talkino ir dvasinius pokalbius vedė ses. A.Dalgėdaitė 

CC. Konferencijų metu veikė vaikų tarnyba, kurioje savanoriavo mokinės iš Vilniaus Jėzuitų 

gimnazijos. 

 Apie rekolekcijas galėčiau pasakyti, kad turbūt ne aš viena, o daugelis dalyvių pasijuto kaip Jėzaus 

mokiniai ant Taboro kalno ir drauge su Petru galėjo sakyti:  ,,Gera mums čia būti". Malonu buvo 

klausytis šiltų kardinolo konferencijų, gerai parinktų, išmintingai pateikiamų Šv. Rašto tekstų 

komentarų ir pasidalijimo turtinga asmeninio gyvenimo patirtimi (mot.). 

Norime parekomenduoti ir kitiems Lietuvos darbuotojams, savanoriams susiorganizuoti ir atvykti į 

Pasaulinės Lyderystės konferenciją. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro jaunimo programų 

koordinatorius V.Urbonas turėjo galimybę dalyvauti šioje konferencijoje lapkričio  24-25d., Vilniuje.  
 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Lapkričio 23 d. popietę įvyko planuotas Vilkaviškio vyskupijos susitikimas su Marijampolės dekanato 

vadove Lina Braukyliene.  Prie arbatos buvo paliesti įvairūs darbo dekanate klausimai. Pastebėta, kad 

veikla labiau koncentruota Marijampolės mieste ir Liudvinavo parapijoje. Vyksta tikslinės  šeimų 

grupės susitikimai. Tai šeimos, kurių vaikai serga cukriniu diabetu. Yra mintis kviesti į susitikimus 

jaunas šeimas. Plačiau diskutuota apie sužadėtinių rengimą santuokai. 

Renginiai visuomenei  

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Negimusio kūdikio diena 

Lapkričio 23 d. – Negimusio kūdikio dieną – kvietėme vienytis 

maldos bendrystėje. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų) 

bažnyčioje meldėmės už šeimas patyrusias abortą/persileidimą. 

Dėkojame rektoriui kun. teol. lic. Kęstučiui Rugevičiui. 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centre teikiama pagalba 

moterims/šeimoms išgyvenusioms abortą, persileidimą ar 

kūdikio netektį. Tel. (8 37) 321122, el. p. laukimas@lcn.lt  

 

 

 

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

Gargždų dekanato šeimos centras įgyvendina Klaipėdos rajono 

savivaldybės Religinių bendrijų programos finansuojamą projektą 

„Skleistis ir skleisti“. Tėvų ir vaikų grupės komanda, vadovaujama 

Giedrės Mogilaitės – Mikužienės ir Monikos Bogdžiūnienės, parengė 

adventinę programą, kuri susideda iš vizualaus pasakojimo – spektaklio ir 

edukacinio užsiėmimo. Su šia programa aplankytos Gargždų „Minijos‘ ir 

„Kranto“ mokyklų 6-7 klasės, 

Socialinių paslaugų centro lankytojai.  

Lapkričio 23 d.   Šilutės parapijoje minėjome Negimusio kūdikio 

dieną. Šeimos centro savanoriai pakvietė šilutiškius jungtis į bendrą 

maldą adoracijoje. Šv. Mišių metu meldėmės už šeimų tvirtumą ir 

vieningumą, o po šv. Mišių parapijos namuose klausėmės 

psichologės Dianos Drungilienės paskaitos apie gyvybės 

išsaugojimo svarbumą. 

Klaipėdos miesto šeimos centras maldai už žmones, netekusius 

kūdikio, neišgyvenusius vaikelius ir fizinio bei dvasinio išgydymo 

reikalingas šeimas kvietė visus į Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčią lapkričio 30 d. Plačiau 

apie negimusio kūdikio d. minėjimą skaitykite: 

https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/posts/2018010

255101527 

Lapkričio 26 d. prieš rytines šv. Mišias Šilalės šv. Pranciškaus 

Asyžiečio bažnyčioje, didžiojo altoriaus papėdėje, Šeimos centro 

savanorės uždegė 20 žvakių, perjuostų juodais kaspinėliais - 

atminties ir gedulo ženklan, prisimenant tuos, kurie galėjo gimti, 

turėjo gyventi, bet dėl įvairiausių priežasčių mirė negimę.  

 

Lapkričio 22 d. Mažeikių r. Visuomenės sveikatos biure, kartu su 

Mažeikių dekanato šeimos centru ir VšĮ Krizinio nėštumo 

centru vyko paskaita „Neplanuotas nėštumas: gyvybės 

vystymasis, pagalbos poreikis ir pasirinkimo pasekmės“. 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

2017 m. lapkričio 12 – 19 d. sostinėje vyko 

kasmetiniai Aušros Vartų Švč. Mergelės 

Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. 

Kiekviena diena buvo turtinga Šv. Mišių 

auka įvairiom kalbom, rožinio malda 

adoracija ir įvairiais kultūriniais renginiais 

įkurtoje KANOS kavinėje.  Kiekviena diena 

buvo paskirta Vilniaus arkivyskupijos 

dekanatams.  

Lapkričio 13 d. vakarinėse Šv. Mišiose buvo ypatingai meldžiamasi už šeimas ir išeiviją.  Kun. 

J.Aleknavičius vadovavo Eucharistijai, o ją koncelebravo 6 kunigai. Giedojo Varėnos parapijos choras, 

vadovaujamas L. Petruškevičienės. Po Šv. Mišių šeimos buvo pakviestos į šeimų agapę, kurioje ne tik 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/posts/2018010255101527
https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/posts/2018010255101527
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šildėm kūną karšta arbata su sausainiais, kai už lango krito šlapdriba, bet ir įvyko filmuko pristatymas 

apie šeimų judėjimus.  

 

Vilkaviškio  vyskupijos šeimos centras 

Vilkaviškio dekanato šeimos centras kartu su Vilkaviškio r. sav. visuomenės sveikatos biuru lapkričio 

23-iąją kvietė paminėti Negimusio kūdikio dieną.  

Akcija „Ačiū, kad leidai gyventi“ prasidėjo Šv. Mišiomis už 

negimusius kūdikius, jų tėvus ir artimuosius ir  netgi gydytojus. 

Dekanas priminė, jog net didžiausiam teisuoliui reikia Dievo 

gailestingumo, ir reikia elgtis ne taip, ko iš mūsų reikalauja kiti, bet 

taip, kaip mums kalba Dievas sąžinės balsu. 

Tarp susirinkusiųjų buvo ir nemažai 

jaunuolių. Dalis jų, vadovaujami sesers 

Daivos, pristatė šventųjų gyvenimus, 

kurie nepaisant visų negandų, atrado, už ką padėkoti Dievui bei nuolat iš jo 

sėmėsi stiprybės.  

Negimusio kūdikio diena neįprastai paminėta Šv. Mato mokyklos 

bendruomenėje. Antro aukšto foje buvo sukabinta 200 vaikystės nuotraukų 

taip dėkojant už suteiktą galimybę gimti ir gyventi. 

Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčioje taip pat buvo paminėta Negimusio 

kūdikio diena. Po adoracijos buvo uždegamos žvakelės ir keliavome prie 

Negimusiems kūdikiams skirto paminklo bei kapelio esančio Šv. Angelų 

Sargų bažnyčios šventoriuje, ten padėjome atminimo žvakeles. Prasmingi žiburėliai mums primena, kad 

reikia saugoti gyvybę nuo pradėjimo, kai susilieja dvi ląstelės iki jos natūralios mirties. Šią mintį mums 

priminė Dalia Labukienė, mūsų Šeimos centro vadovė. 

  

 

 

 

 

 

Lietuvos šeimos centras 

Gruodžio 13 d. vyko Šeimos reikalų tarybos prie LVK susitikimas su naujuoju šios tarybos 

pirmininku J E vyskupu A. Poniškaičiu. Susitikimas vyko pas J Em Kardinolą.  
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Plačiau apie savaitgalį „Sutuoktinių susitikimai“: 

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