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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
Labai prašome visų rezervuoti laiką būsimai Šeimos centrų metinei 

konferencijai, kuri vyks Trakuose kovo 17 d. Konferencijos darbotvarkę rasite 

kitame Aplinkraštyje. 

 

Jaunimo rengimas šeimai 

Vilkavišklio  vyskupijos  šeimos  centras 

Susitikimai lytiškumo ugdymo temomis 

Gruodžio mėnesį Marijonų gimnazijoje vyko 4 susitikimai 9 – 12 kl. mokiniams apie lytiškumą, jo 

ryšį su vaisingumu ir atsakomybe už gyvybės pradžią, kuriuos vedė L. Braukylienė. Gimnazistai 

svarstė apie sprendimą kada pradėti lytinį gyvenimą. Deja, tik vienas kitas manė, kad derėtų laukti 

santuokos, daugelis nurodė 16 – 18 metų. Dalis  susimąstė apie galimybę sužinoti tėvų nuomonę 

šiuo klausimu, pasidomėti jų požiūriu į kontracepciją. Žinoma, primintas Bažnyčios mokymas 

apie lytiškumą, šeimą, gyvybę. Devintokai vaikinai iškėlė daug “techninių” gana ciniškai 

skambančių klausimų, kurie akivaizdžiai patvirtina domėjimąsi pornografija. Kai kuriems sunku 

pripažinti jos žalą. Mokyklos skaitykla papildyta knygelėmis “Meilės santykiai. Sėkmė įmanoma.”                                                        

Pristatyta programa ”Pažink save“ ir kitos galimybės gauti tinkamą informaciją lytiškumo 

klausimais. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 
 

“Pažink save” 

Norime pasidžiaugti, kad dalis dalyvių, išklausiusių visą 

programą, nusprendė prisijungti prie „Pažink save“ 

savanorių komandos. Norėdami padėti atrasti savyje 

pašaukimą dalintis savo nuomone ir žiniomis, vilniečiai 

rengė „Pažink save“ Akademiją, kurios metu, per 2 dienas, 

naujieji savanoriai, kartu su „senbuviais“ ruošėsi 

programos temų 

pristatymui, jas 

pristatė, o 

aptarimų metu, 

dalijosi įžvalgomis, kas pasisekė, kur pritrūko žinių, taip 

pat išgirdo kitų savanorių pastabas, pasiūlymus ir 

pagyrimus. Po rudens seminarų ciklo ir akademijos, 

vilniečių komandą papildė 6 nauji savanoriai. 

Džiaugiamės kiekvienu iš jų!  

Gruodžio mėnesį pradėtas programos „Pažink save“ 

strateginio planavimo susitikimų ciklas. Gruodžio 16 d. 

programos savanoriai kartu su lektoriais atvyko į pirmąjį susitikimą, kurio metu buvo aptarta 
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esama situacija, savanorių ir koordinatorių asmeninis indėlis įgyvendinant programą, numatytos 

tobulintinos programos įgyvendinimo sritys. Planuojami dar 1-2 susitikimai, kurių rezultatas – 

ilgalaikė veiklos strategija, padėsianti koncentruotai ir tikslingai nukreipti esamus savanorius, 

pritraukti naujus, organizuoti veiklą. Labai džiaugiamės, kad visi aktyviai ir noriai įsitraukė, 

diskutavo ir dalijosi savo idėjomis, kaip turėtų ir galėtų vystytis programa. 

Gruodžio 21 d. vyko adventinis vakaras „Po žvaigždėtu dangum“, skirtas programos 

savanoriams. Tokie neformalūs susitikimai ne tik padeda 

stiprinti esamą komandą, bet ir sukuria pretekstą įtraukti 

pastaruoju metu veikloje nebedalyvaujančius savanorius. 

Neformalaus vakaro metu, norėdami pasveikinti vieni 

kitus artėjančio valstybės atkūrimo šimtmečio proga, dalį 

vakaro programos skyrėme lietuvių autorių poezijai – 

vakaro dalyviai dalinosi savo mėgstamų poetų, ar dainų 

autorių kūryba ir gyvenimo istorija. Vakaras buvo itin 

jaukus ir stiprinantis bendrystę. 

 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Klaipėdos miesto šeimos centras 

2017 m Klaipėdos miesto šeimos centre kursus baigė 359 sužadėtinių porų. 

Kartais kyla pagunda atsainiai žiūrėti į sužadėtinių santuokos motyvus, visgi norime pasidžiaugti, 

jog daugelis sužadėtinių suvokia Dievo svarbą jų gyvenime. Dalinamės jų atviravimu apie savo 

patirtį su Dievu: „DIEVAS TAI Tikėjimas, Ramybė, Paguoda, Gelbėtojas, Patarėjas, Pažinimas, 

Meilė, Laimė, Kūrėjas“. 

Vieno susitikimo metu sužadėtiniai, įvertinę savo santykį su Dievu (darė pratimą „Santykio su 

Dievu termometras“), atvirai išreiškė norą gilinti santykį ne tik su sutuoktiniu, bet ir su Tuo, kuris 

teikia gyvenimui prasmę ir dėkojo už galimybę stabtelti ir pamąstyti apie tai, kas jiems 

svarbiausia... Štai keli atsiliepimai, atspindintys daugumos nuomonę 😊: 

„Kursai buvo naudingi, abu sužinojome daug naudingos informacijos. Dėl Bažnyčios - požiūris 

nepakito, apart to, kad gal dažniau ten lankysimės“ (25 m M. V.). 

„Iki kursų neturėjome nei neigiamos, nei teigiamos nuomonės, o po jų nuomonė pakrypo į 

teigiamą pusę ir tai mus priartino prie tikėjimo į Dievą“(28 m. M., 29 m. V.). 

Džiaugiamės dėkodami Dievui už atviras sužadėtinių širdis ir Klaipėdos miesto šeimos centro 

sužadėtinių 

rengėjus!  
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Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 
 

Gruodžio 10 d. Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centre vyko trečioji rengimo Santuokos 

sakramentui mokymų dalis. Mokymai buvo apie darbo metodus vedant mokymus 

sužadėtiniams, Šiuos metodus pristatė A. Svirbutas. Lektorius dalinosi savo patirtimi kaip vesti 

grupę, dirbti su visa grupe ir kartu su kiekviena pora atskirai. Atsakinėjo į dalyvių klausimus.  

Į šią paskutinę mokymų dalį buvo pakviestas ir bažn. t. lic. kun. Francišek Jusiel, kuris pristatė 

Santuokos Sakramento teisinę pusę, aptarė Santuokos sudarymo kliūtis bei galiojimo aspektus. 

Mokymus baigė 13 dalyvių.  

Sužadėtinių vedėjų laukia dar praktinė mokymų dalis, tai stebėti susitikimų vedimą parapijose bei 

patiems pristatyti dalį temos. 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Šeimų kūčelės 

Gruodžio 22 d. Kaišiadorių parapijos šeimos susirinko bendrystei prie kūčių stalo. Kūčias esame 

įpratę švęsti su šeima, tačiau šeimos, kiekvieną penktadienį besirenkančios į šeimų susitikimą, taip 

pat jaučiasi kaip viena didelė tikinčiųjų šeimų šeima. Gaminome valgį, dengėme stalą, laukėme 

kiekvieno po darbo atskubančio, degėme žvakelę. Kun. Mindaugui palaiminus stalą, laužėme 

plotkeles, atsiprašėme vieni kitų, giedojome advento giesmes, klausėmės pasakojimų ir žaidėme 

adventinius žaidimus. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Šventinė vaikų ir tėvų popietė 

 

Gruodžio 28 d. Šeimos centre vyko šventinė popietė vaikų dienos 

grupės vaikams ir jų tėveliams. Visą programą parengė patys vaikai 

kartu su vadove Žaneta Šimkiene: gėrėjomės šešėlių teatru, 

muzikiniais numeriais ir breiku, o po to bendravome prie vaišių 

stalo. Už paramą dėkojame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Kursas tėvams, auginantiems paauglius 

Gruodžio mėnesį baigėme Kurso tėvams, auginantiems paauglius, grupę. 10-ties susitikimų grupę 

lankė 12 mamų ir 1 tėtis. Pradėdami grupę dalyviai turėjo gražių lūkesčių, bet kartu nemanė, kad 

tai bus taip naudinga. Štai keletas atsiliepimų: 

 Atitiko visus lūkesčius ir dar daugiau. Patiko pokalbiai prie arbatos, tikros istorijos 

ir jų sprendimo būdai (Asta, 43 m.). 

 Atėjau į šį kursą norėdama gauti kelis atsakymus, bet likau labai patenkinta, nes 

temos buvo nagrinėjamos išsamiai. Labai gera medžiaga, nuoširdus bendravimas, 

diskusijos (Danguolė, 44 m.). 
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 Labiausiai patiko mokytojų stengimasis padėti spręsti iškilusias problemas, nebuvo 

kursuose jokios kritikos, atviri pokalbiai, draugiškumas, viskas patiko (Aurelija, 39 

m.). 

 Labiausiai patiko apie pykčio valdymą; nauja buvo meilės kalbų išaiškinimas. Patiko 

atviri pokalbiai, mokytojos ir kolegės (Rasa, 41 m.). 

Kursą rėmė Lietuvių katalikų religinė šalpa. 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Šilalės dekanatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukos K. Ačės, K. Ačo ir P. Juozauskienės 

Kalėdinis šeimų susitikimas „Sušildykime vienas kito širdį“ 

Besiartinant Šventosios Šeimos šventei (ši šventė šiemet buvo minima gruodžio 31 d.) Šilalės 

dekanato Šeimos centro darbuotojų, sutuoktinių K. ir K. Ačų, bei Šilalės Šv. Pranciškaus 

Asyžiečio parapijos klebono dr. A. Genučio iniciatyva šios šventės paminėjimui 2017 m. gruodžio 

29 d. buvo organizuotas kalėdinis šeimų susitikimas „Sušildykime vienas kito širdį“. Šv. Mišių 

metu buvo meldžiamasi už šeimas. Šv. Mišios buvo aukojamos Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio 

bažnyčioje. Po susitelkimo maldoje šeimos susirinko į Šilalės kultūros centrą. Renginio pradžioje į 

salę buvo įneštas šeimos židinys, simbolizuojantis namų šilumą ir jaukumą. Susirinkusias šeimas 

džiugino mažųjų Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ugdytinių pasirodymas (muzikos vadovė G. 

Pauliuvienė ir auklėtoja D. Kasiliauskienė), Šilalės kultūros centro moterų kvarteto „Aitra“ bei 

Šilalės kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Aušrinė“ (vadovė L. Petkuvienė) atliekamos 

dainos. Giesmes giedojo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos skautės (vadovė J. Armonienė), 

Šilalės parapijos sumos choras (vadovas A. Kazlauskas). Mažaisiais renginio dalyviais rūpinosi 

Šilalės Simono Gaudėšiaus skautai.  

Renginyje dalyvavo svečiai iš Tauragės bei Plungės šeimos centrų, o apie santuokinį gyvenimą 

liudijo L. ir A. Raudonių šeima.  
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Susitikimo metu atidaryta Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui 

K. Ačės inicijuota respublikinė piešinių paroda „Mano šeimos šv. Kalėdos“. Organizatoriai 

sulaukė net 175 piešinių, kuriuose vaikai pavaizdavo savo šeimos šv. Kalėdų tradicijas, iš visos 

Lietuvos. 

Parodą iki 2018 m. sausio 8 d. galima apžiūrėti Šilalės kultūros centro fojė, o su elektronine 

parodos versija galima susipažinti Šilalės dekanato Šeimos centro bei Šilalės lopšelio-darželio 

„Žiogelis“ facebook paskyrose. 

Renginyje dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės mero J. Gudausko šeima. Meras pasveikino 

susirinkusiuosius ir palinkėjo, kad ši šventė taptų tradicinė. Šilalės dekanato dekanas Kaltinėnų 

Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas N. Petrikas dėkojo organizatoriams už iniciatyvą vienyti 

tradicines šeimas, o Pajūrio Švč. Trejybės parapijos klebonas A. Mačius visus susirinkusiuosius 

ragino kitą kartą ir kaimynus bei pažįstamus atsivesti į tokius renginius.  

Savo pasisakyme klebonas dr. A. Genutis priminė katalikiškos šeimos reikšmę Bažnyčios ir tautos 

gyvenime. Jis taip pat akcentavo, jog būtina katalikiškoms šeimoms tarpusavyje bendrauti ir 

bendradarbiauti sprendžiant iškylančius opius gyvenimo klausimus. Galiausiai klebonas dėkojo 

visiems susirinkusiems, atlikėjams, vaikams, jų tėvams ir visiems, kurie prisidėjo prie renginio 

organizavimo. Susitikime dalyvavusios šeimos atnaujino kitados duotą santuokinę priesaiką, 

pasižadėjo kartu tęsti gyvenimo kelionę.    

Kalėdinis šeimų susitikimas užbaigtas visiems susirinkusiems kartu su renginyje dalyvavusiais 

kolektyvais giedant tradicinę giesmę ,,Sveikas, Jėzau gimusis“. Renginiui pasibaigus, susibūrusios 

šeimos vaišinosi ir bendravo prie arbatos arba kavos puodelio. 

Lietuvos šeimos centras 

Lietuvos šeimos centras kartu su Kauno arkivyskupijos šeimos centru baigėme dalinai Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos remiamą projektą „Pagalba šeimai išgyvenant sunkumus bei ugdant 

santykių šeimoje kultūrą“. Projekto metu įvyko trejetas savaitgalinių seminarų, išleidome pora 

lankstinukų, parašėme straipsnį į mėnraštį „Artuma“ bei vyko susitikimų ciklas žmonėms, 

išgyvenantiems skyrybas. Apie projektą daugiau galite paskaityti: 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/apie-mus/vykdomi-projektai/ 

Judėjimo „Sutuoktinių susitikimai“ kalėdinis susitikimas 

Šiais metais Sutuoktinių susitikimų judėjimo kalėdinis susitikimas buvo sausio mėn. 14 d., 

sekmadienį, Panevėžyje. Šventė prasidėjo 12 val. šv. Mišiomis Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir 

Povilo bažnyčioje. Po to veiksmas persikėlė į parapijos namus. Gausiai susirinko šeimos iš 

Vilniaus, Kauno, Panevėžio, dalyvavo net trys kunigai. Pirmiausia pasistiprinom ir pabendravom 

prie suneštinių vaišių stalo. O tada susirinkom stebėti paruoštų vaidinimų. Kauno centro spektaklis 

buvo net 3-jų veiksmų ir 6-ių paveikslų. Jis žavėjo turinio turtingumu, rūbų spalvingumu, 

šmaikščiu humoru iš šiandienos aktualijų ir šeimyninio gyvenimo. Vilniečių vaidinimas vadinosi 

"Pančitos ir pančiakai". Pritariant gyvai muzikai, žaismingai ir nuotaikingai sutuoktiniai vaizdavo 

savo gyvenimą kaip buvo anksčiau ir kaip dabar. Konkurencingai užtraukus vyrų ir moterų 

chorams, spektaklis baigiasi sutartiniu unisonu. Panevėžiečiai pripildė salę akordeono garsų, 

lietuvių liaudies dainų ir ratelių su humoru vaizduodami įtampas, kylančias tarp vyrų ir moterų. Į 

spektaklius buvo įtraukti ir mūsų vaikai.  

Prisipildę gerų emocijų, susėdom paklausyti vadovų pasisakymo, kaip sekasi Vilniaus, Kauno, 

Panevėžio centrams ir Marijampolės mažai grupei.  

Po meditacijos pagal Šventojo Rašto žodžius ir pasidalinimo grupelėse, kupini įspūdžių ir geros 

nuotaikos skirstėmės į savo namus. 
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Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Darbuotojų adventinė išvyka 

Gruodžio 18 d. Šeimos centro darbuotojai susipažino su Senamiesčio paveldo objektais. Apie čia 

įsikūrusių vienuolynų ir kitų pastatų istoriją mums papasakojo menotyrininkė, buvusi Šeimos 

centro darbuotoja dr. Asta Juškienė. Po to visi susirinkome Jono Pauliaus II Piligrimų centre, kur 

aptarėme 2017 metų džiaugsmus ir rūpesčius. 

Kauno I dekanato kunigų konferencija 

 

Sausio 8 d. Šeimos centro veiklas ir planus pristatėme Kauno miesto parapijų/rektoratų kunigams. 

Rėmėjas - Kauno I dekanatas.  
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Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=5227  

Vilkaviškio  vyskupijos  šeimos  centras 

Vyskupijos šeimos centras apsilankė  Alytaus dekanato šeimos centre. Susitiko su vadove ir 

savanoriais, aptarė įvairius rūpimus klausimus.  

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Gruodžio 19 d. Šeimos centro darbuotojai, lektoriai susirinko į Adventinį rytą. Tai kelių valandų 

susitikimas, ne kur kitur, bet būtent prie bendro stalo, vienoje iš jaukiausių Šeimos centro salyčių. 

Tęsdami seną šeimos centro tradiciją, kiekvienas darbuotojas atsinešė tokį patiekalą, kurį valgo su 

šeima patys per Kūčių vakarienę. Tikrai buvo galima pasigėrėti kūčinių patiekalų įvairove, nes  

darbuotojai turi giminystės šaknų iš įvairių Lietuvos regionų.  

Visiems drauge tai buvo mažas sustojimas, širdyje sužadinimas kitokio jausmo, Kūdikėlio 

užgimimo laukimo…  Tai buvo pabuvimas drauge KITAIP.  Mūsų susirinko  - 14. 

Renginiai visuomenei 

Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė 

Sausio 7 d. šeimas iš visos Lietuvos į Šiaulius sukvietė tradicinė, septynioliktoji, Šiaulių 

vyskupijos Šeimų šventė. Minint Trakų Dievo Motinos metus, šventė skirta Marijos garbei ir 

pavadinta „Marija, tu radai malonę pas Dievą“ (Lk 1, 30).  Kun. G. Sakavičiaus nuotr. 
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Renginys Šiaulių arenoje prasidėjo 12 val. Šventės reikšmę ir turinį pristatė Kairių parapijos 

klebonas kun. Rimantas Pranskaitis. Šventąsias Mišias aukojo Vilniaus vyskupas Arūnas 

Poniškaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Kaišiadorių vyskupas Jonas 

Ivanauskas, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. 

Eucharistijai vadovavo šventės iniciatorius ir globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 

Giedojo Lietuvos Jaunimo dienų choras (vad. Jeronimas Serebrinskas). 

Vyskupo Kęstučio Kėvalo pamokslą net kelis kartus pertraukė gausūs aplodismentai. Šventės 

dalyvius džiugiai pakylėjo Ekscelencijos pasakymas, jog čia, šventėje, yra jungtinės Lietuvos 

respublikos pajėgos. Jo Ekscelencija taip pat sakė, kad švenčiant šeimų šventę svarbu atkreipti 

dėmesį į Karalių dovanas, būtinas šeimoje: džiaugsmą (auksas), bendrystę (smilkalai), pagarbą 

(mira). Lietuvai švenčiant šimtmetį norisi sakyti: “Kelkis, nušvisk, nes tai tavo šviesa” (plg. Iz 60, 

1). 

Labiausiai jaudinantis šventės momentas – santuokos įžadų atnaujinimas. Šiais metais lydinčiąja 

pora buvo Šiaulių vyskupijos šeimos centro savanoriai Žaneta ir Giedrius Stubailos iš Joniškio 

dekanato. 

Meninę šventės programą “Muzikinė kelionė piligrimų keliais” parengė Italijoje šiuo metu 

gyvenanti smuikininkė Saulį Kilaitė. Režisierius – Carlo Cortizano, meninės vaizdo projekcijos – 

Roland Tapi. Šventę šokiu papuošė šokėja ir choreografė – Diana Vonžodaitė. Didžiausias 

dėmesys muzikinėje kelionėje taip pat skirtas Švč. Mergelei Marijai. Muzikinė piligriminė kelionė 

vedė kalusytojus po įvairias šalis, kurias palietė Dievo Motinos apsireiškimai. 

Šventę organizavo Šiaulių kurija, Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, Šiaulių  miesto savivaldybė. 

Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė yra tapusi gražia tradicija daugeliui Lietuvos šeimų. 

Pagal I. Ratnikaitės tekstą parengė  

ŠVŠC direktorė Edita Gulbinienė 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Šeimų šventė Liaušiuose (Širvintų dekanatas) 

Paminėti Šventos šeimos dieną šiais metais gruodžio 30-tą dieną rinkomės į Liaušių kultūros 

namus. Kviestos šeimos buvo vietinės ir iš Molėtų, Želvos, Šešuolių, Širvintų, Elektrėnų. Liaušiai 

buvo pasirinkti dėl to, kad turi jaukius šiltus ir be galo erdvius kultūros namus. Šis kultūros 

židinys puikai tarnauja ir kaip Dievo namai. Prieš 25 metus niekas nebūtų patikėjęs, kad čia kada 

nors bus aukojamos šv. Mišios ar bus švenčiama Šventosios šeimos diena.  

Taigi mūsų mažoji šeimų šventė prasidėjo šventomis Mišiomis, kurias koncelebravo Šešuolių 

klebonas E. Kazlauskas. Į padėkos Mišias susirinko ir vietiniai parapijiečiai ir svečiai. Mišiose 

giedojo Širvintų parapijos naujai susibūrusi jaunimo šlovinimo grupė. Susirinkusios šeimos 

atnaujino Santuokos Sakramentą. Dovanų gavo pašventintas Šventos Šeimos ikonėles. Po 

iškilmingų Mišių vyko sesers Rozanos paskaita „Kelias link vienas kito priėmimo“. Po paskaitos 

sesė Rozana mielai atsakė į dalyvių užduotus klausimus. Paskaitos metu vaikus globojo ir su jais 

žaidė nuotaikingus žaidimus sniego gniūžtės savanoriai (vad. D. Chadusevičienė).  

Toliau sekė nuotaikingas Šešuolių vaikų teatro trupės spektaklis „Pinokis“ (režisierė Birutė G.). 

Spektaklyje buvo kalbama kaip gyvenime ne visuomet pasiseka išlikti geram, bet kai šalia yra 

draugai, kurie tave palaiko ir siekia to paties gėrio – viskas yra pasiekiama. 

Po spektaklio visi vaišinomės vietos virėjų pagamintu daržovių šiupiniu su dešrelėmis ir savo 

suneštomis saldžiomis vaišėmis. Pasistiprinus renginys tęsėsi toliau. Vyko šeimų varžytuvės, 

kuriose laimėtojai buvo visi. Visos šeimos, po trumpo prisistatymo, turėjo atlikti skirtingas 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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užduotis. Buvo linksma ir gera matyti tėvų ir vaikų bendravimą ir bendradarbiavimą, kaip vaikai 

puošia tėvelius bendrai šeimos nuotraukai, stebėti kaip sutuoktiniai gerai pažįsta vienas kitą. Kartu 

dainavome vaikiškas daineles, pritariant gitarai.  

Po linksmybių – padėkoję susirinkusioms šeimoms, kunigams, savanoriams ir geradariams – 

linksmi ir laimingi išvykome į namus.  

Šventosios Šeimos šventė 

Tik spėk per šventes švęsti. Gruodžio 29 d. vėl susitikome švęsti Šventosios šeimos šventę, kurią 

pradėjome Šv. Mišiomis. Mišiose klarnetais kalėdines giesmes grojo keturi klarnetistai, o šeimoms 

buvo suteiktas palaiminimas. Visi buvo kviečiami bendrystei Sielovados centre, kur visi, taip kaip 

mokėjome giedojome gražiausias kalėdines giesmes ir nekantravome paragauti didelio Šventosios 

Šeimos torto ir, žinoma, pasibendrauti tarpusavyje. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Adventinis vakaras 

 

Gruodžio 15 d. Šeimos centre vyko adventinis vakaras, prasidėjęs šv. Mišiomis Šv. Pranciškaus 

Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje. Po to mintimis tema „Apie ištikimybę ir ne tik...“ dalijosi t. Aldonas 

Gudaitis SJ, muzikinį sveikinimą vakaro dalyviams padovanojo Tomas Jakelis, o prie adventinio 

stalo diskusijos ir bendravimas tęsėsi iki vėlumos. Rėmėjas – Vokietijos katalikų akcija 

Renovabis. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5147&pg=2  

Šeimos tarybos susirinkimas  

Sausio 10 d. Šeimos centre vyko Kauno šeimos tarybos posėdis. Jame aptarėme 2017 m. veiklą ir 

tolimesnius planus. Dėkojame Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų 

skyriaus vyriausiajai specialistei Linai Mockienei už bendradarbiavimą. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5147&pg=2
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Apie mūsų projektą, kurį parėmė Kauno miesto Savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“ 

galite skaityti: 

http://kaunas.kasvyksta.lt/2017/12/29/miestas/padeti-ne-girtaujanciam-asmeniui-o-jo-seimos-

nariams/ 

Klaipėdos miesto šeimos centras 

Šeimų sekmadienis Klaipėdos Marijos Taikos 

Karalienės parapijoje. 

Šventos Šeimos sekmadienio rytą šeimos rinkosi maldai 

ir padėkai už praeinančius metus. 

 

 

Paramos grupė „ Psichosocialinių krizių prevencija Palangos mieste“ 

Projekto „Psichosocialinių krizių prevencija Palangos mieste“ viena iš veiklų buvo  paramos grupė 

žmonėms išgyvenantiems krizę - artimo žmogaus netektį, skyrybas, rimtą ligą, vaiko negalią, 

smurtą ir kt. Paramos grupė rinkosi kartą savaitėje 17 val. Palangos šeimos centro patalpose.  

Užsiėmimas trukdavo 2 val.  Dalyvių skaičius svyravo nuo 5 iki 8 žmonių.   Žmonės dailės 

terapijos  pagalba  gydė savo sielos žaizdas: 

kalbėjo apie savo gyvenimą, tyrinėjo savo požiūrį 

į pasaulį, dalinosi vidiniais  atradimais. 

Užsiėmimų pagalba, dalyviai sustiprėjo: pažino 

stipriąsias savo asmenybes dalis, pradėjo 

pozityviau žiūrėti į gyvenimą. 

Šeimų šventė. Gruodžio 31 d. Palangos parapijos 

bendruomenė kvietė šeimas švęsti  Šventosios 

Šeimos šventę.  

Šiemet prie šios gražios iniciatyvos prisidėjo 

Palangos Kamerinis Choras (vad. Edmundas 

Jucevičius)  ir Palangos Šeimų maldoje 

bendruomenė (globėjas kunigas R. Starkutis), pasipuošusi tautiniais Žemaitijos regioną 

akcentuojančiais rūbais, primenant besiartinantį Lietuvos 100-čio jubiliejų. 

Daugiau apie renginį skaitykite: 

http://palangosparapija.lt/naujienos-ir-ivykiai/sv-seimos-svente-2.html 

 

Vilkavišklio  vyskupijos  šeimos  centras 

Tėvystės įgūdžių mokymai 

Iki gruodžio mėnesio Marijampolės šeimos centre vyko kassavaitiniai susitikimai tėvams. Gilinti 

tėvystės įgūdžius padėjo patyrusi šioje srityje psichologė Rasa Kazlauskienė, kuri ir anksčiau 

bendradarbiavo su šeimos centru. Ši tėvų grupė ypatinga tuo, kad augina cukriniu diabetu 

sergančius vaikus, todėl specialisto pagalbai itin reikalinga. Tėvai rinkosi jaukioje patalpoje, 

kurios interjerą kūrybingai atnaujino šeimos centre besidarbuojančios Laima ir Jovita. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://kaunas.kasvyksta.lt/2017/12/29/miestas/padeti-ne-girtaujanciam-asmeniui-o-jo-seimos-nariams/
http://kaunas.kasvyksta.lt/2017/12/29/miestas/padeti-ne-girtaujanciam-asmeniui-o-jo-seimos-nariams/
http://palangosparapija.lt/naujienos-ir-ivykiai/sv-seimos-svente-2.html
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Susitikimai krikščioniško ugdymo temomis 

Nuo lapkričio mėnesio Liudvinavo parapijoje klebono kun. Ž. Kulpio iniciatyva vyksta 

kasmėnesiniai susitikimai besiruošiančių sakramentams vaikų tėvams. Jų metu tėvai skatinami 

domėtis, su kokiais tikėjimo klausimais susiduria jų vaikai, kaip tai atrodo suaugusio žmogaus 

žvilgsniu, kaip jie gali būti pavyzdžiu savo vaikams praktikuojant tikėjimą, ieškant moralinių 

sprendimų, atsakant į gyvenimo iššūkius. Tėvams primenama, kokie yra svarbiausi tikėjimo 

šaltiniai, kur rasti informacijos, vaizdinės medžiagos, kokia yra katalikiška žiniasklaida, 

Bažnyčios mokymas apie šeimą.  Užsiėmimus veda dekanato vadovė L. Braukylienė.  

Sveikas, Jėzaus gimusis! 

 

Sveikas, Jėzaus gimusis! Nuotraukos iškalbesnės nei tūkstantis žodžių, tačiau net ir jos neatspindi 

šios šventės... Susirinkę šiltai džiugiai ir draugiškai paminėjome Jėzaus gimtadienį, – na o 

negalėjusius kviečiame sudalyvauti kitais metais. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios 

šventės organizavimo, taip pat susirinkusiems, pasidalinusiems savo džiaugsmais ir palinkėjimais 

ar tiesiog atsinešusiems gerą nuotaiką. 

 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Gruodžio 31-oji - Šventos Šeimos šventė. Po Šv. Mišių Zapyškio bažnytinėje santuokoje 

gyvenančios poros buvo kviečiamos atnaujinti santuokos priesaikas.                                                                     

Lai artėjantys metai bus palaimingi visoms šeimoms!  

Vilniaus  arkivyskupijos  šeimos  centras 

Mariologinis kongresas 

Švenčiant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metus, Trakuose 2017 m. gruodžio 8-10 d. 

vyko Mariologinis kongresas. Penktadienio vakaras buvo skirtas jaunimui. Šeštadienį, pagrindinę 

kongreso dieną vyko konferencija, sekmadienis buvo paskirtas bendruomenės dienai.  

 

Kadangi prie šio kongreso organizavimo prisidėjo ir Vilniaus arkivyskupija, tame tarpe ir šeimos 

centras, norime pasidalinti ir apžvelgti pagrindinės dienos 12.09 d. naujienas. 

 

Šeštadienį, kongresas prasidėjo 10 val. Trakų bazilikoje šv. Mišiomis, kurias aukojo arkiv. G. 

Grušas. Nuo 11.15 val „Trakų Galvės“ salėje susirinkusieji klausėsi pranešimų apie Mariją kaip 

Kristaus mokinę, apie Mariją ir dogmas, šv. Jono 

Pauliaus II pagarbą Marijai. Pranešimus skaitė dr. V. 

Ališauskas, kun. dr. A. Valkauskas, svečiai iš Lenkijos  

– prof. habil. dr. S. Celestyn Napiórkowski OFM ir dr.  

M. Waluś. Vilniaus arkiv. katechetikos centro 

darbuotojai ir savanoriai prižiūrėjo kongrese 

dalyvaujančių tėvų vaikus. 

       

Po pietų dalyviai turėjo galimybę pasirinkti 

patinkančią teminę grupę: apie kreipinių Švč. 

Mergelės Marijos litanijoje prasmę, pagarbą 

Marijai Šv. Rašte, Marijos ikonografinius 

tipus ir Marijos giesmes grigališkojo choralo 

repertuare. Taip pat buvo galimybė dalyvauti 

ekskursijoje, kuri vyko pačioje bazilikoje.  

Po teminių grupių vyko forumas. Diskusiją 

vedė dr. S. Maslaukaitė. Šeštadienio kongresą 

užbaigė - vieno veiksmo monodrama apie 

raupsuotųjų kunigą Damianą. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Į šį kongresą buvo kviečiami ir visi Lietuvos šeimos centrų darbuotojai, kaip į mažąsias, vienos 

dienos, advento rekolekcijas. Kam pavyko atitrūkti nuo darbų, rūpesčių, kam nesirgo vaikai, kas 

nepabijojo ilgesnės kelionės – prisijungė: iš viso 8 darbuotojai. 
                                                                                 Lino Braukylos nuotraukos 

 

 

Renginys Kauno arkivyskupijos šeimos centre: 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/

