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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

  

Nuoširdžiausiai sveikiname Jus su mūsų Valstybės atkūrimo šimtmečiu! Kad 
Lietuva vis labiau klestėtų, tereikia tiesos, teisingumo ir geranoriškumo, todėl 

„pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums 
pridėta“ (Mt 6, 33).  

 

Lietuvos šeimos centrų metinė konferencija  

2018 m. kovo 17 d., Trakai 

„Tikėjimas ir kasdienybė“ 

Tikėjimo gyvenimas – saugus uostas, kuriame tikintysis turi atsakymus į 

visus klausimus, ar kelionė, kupina nuotykių, posūkių, įtampos ir prieštarų? 

 

Plenariniai pranešimai vyks Trakų kultūros rūmuose, Vytauto g. 69, teminiai pranešimai – Trakų 

Vytauto Didžiojo gimnazijoje, Birutės g. 48. Konferencijos metu veiks vaikų tarnyba. Būtina 

išankstinė dalyvių registracija į konferenciją ir vaikų registracija į vaikų tarnybą.  

Registracija į konferenciją www.vasc.lt iki kovo mėn. 10 d. 

10.00  Registracija (vaikų tarnyba priima vaikus iki 10.20 val.), Trakų kultūros rūmai, Vytauto g. 69 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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10.30  Sveikinimo žodis   

10.45 – 11.25   Šiuolaikiniai tradicinės šeimos pokyčiai: nuosmukis ar proga atsiskleisti tikrajai 

Santuokos sakramento prigimčiai?  Kun. Bernardas Verbickas OP 

11.25 – 12.05  Įtampa šeimoje tarp religinės praktikos ir kasdienio gyvenimo. Socialinės apsaugos ir 

darbo ministras Linas Kukuraitis  

12.05 – 12.25  Kavos pertrauka 

12.25 – 13.05  Kaip gyventi su įtampa tarp tikėjimo praktikos ir vidinės intencijos? Kun. Gediminas  

Jankūnas 

13.05 – 14.10 Pietūs 

14.10 – 15.30 Teminiai pranešimai Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, Birutės g. 48 

16.00 – 17.00 Šv. Mišios Trakų bazilikoje  

17.15 – Agapė 

Teminiai pranešimai po pietų nuo 14.10 – 15.30 Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Konferencijos 

dalyviai galės pasirinkti vieną iš temų. Vietų skaičius kiekvienoje grupėje ribotas. 

 Pasaulinis šeimų susitikimas Dubline 2018 m. rugpjūčio 21–28 d.  Vijoleta Vitkauskienė 

 Kaip derinti tikėjimo ir kasdienybės temas dirbant su šeimų grupėmis. Nijolė Liobikienė 

 Santykiai su svarbiais žmonėmis (šeimos nariais, draugais, giminaičiais), kuriuos laikau 

nusidėjėliais. Barti ar draugauti? Kun. Kęstutis Dvareckas 

 NŠP – entuziazmo ir/ar sunkumų šaltinis? Darius Chmieliauskas, Ingrida Vuosaitytė, Laura ir 

Mažvydas Aleknos  

 Sužadėtinių rengimas santuokai – žinios, nuostatos ir santykis. Artūras Svirbutas 

 „Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu“ (Rom 7, 19). Dovydas 

Kučinskas 

  Atsukti kitą žandą? Meilė kitam ir meilė sau. Algirdas Petronis 

Registracija į konferenciją www.vasc.lt iki kovo mėn. 10 d. 

Labai lauksime Jūsų visų! Ne tik išgirsite labai įdomių pranešimų, bet ir galėsite 

aplankyti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslą, esant 300 metų 

karūnavimo jubiliejui! 

Jaunimo rengimas šeimai 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Vasario 8 d. Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras kartu 

su Katechetikos centru pakvietė mokyklų mokytojus į profesoriaus G. Vaitoškos seminarą „Kaip 

kalbėti mokytojams su moksleiviais apie lytines orientacijas“ - Sveikatos, Lytiškumo ugdymo ir 

Rengimo šeimai programos temomis. Seminaro poreikis kilo iš mokytojų, kuriems moksleiviai 

užduoda įvairius klausimus lytinių orientacijų tema. Yra sklandančių daug mitų. O kaip yra ištiktųjų 

ir  kokie yra faktai. G. Vaitoška pateikė mokslius tyrimus apie homoseksualumo geną ir leido patiems 

apsispręsti ar jis yra ar nėra iš tyrimų rezultatų. Pristatė kitus veiksnius iš kur atsiranda potraukis tai 

pačiai lyčiai. Lektorius paaiškino  7-8 Lytinis brendimas  SLURŠ temas 2.5.3 Suvokia, kad yra 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.vasc.lt/
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skirtingos orientacijos asmenų 2.5.3.1. 

Įvardija, kad asmenys gali būti: 

heteroseksualios, homoseksualios, 

biseksualios orientacijos. Dalyviai 

dėkingi už kompetentingą paskaitą ir 

atsakytus daugybę kilusių klausimų. 

Seminarą rėmė Renovabis. 

 

 

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Sausio 26-28 d. Jaunimo 

sodyboje, Kretingos r. Kėkštų 

kaime, vyko Telšių 

vyskupijos šeimos centro, 

Telšių vyskupijos jaunimo 

centro ir Kretingos Viešpaties 

apreiškimo Švč. Mergelei 

Marijai parapijos 

organizuotas „Meilės 

savaitgalis“ 

sutvirtinamiesiems, pagal 

„Pažink save“ programą. 

Tikimės, kad bendromis 

jėgomis, vyskupijos šeimos centras, jaunimo centras ir parapijos galėsime prisidėti prie gilesnio ir 

brandesnio jaunimo pasirengimo šeimai. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Nuo rudens sparčiai įsijungę mūsų naujieji “Pažink save “ koordinatoriai toliau aktyviai vykdo 

veiklą. 2018-uosius metus „Pažink save“ savanoriai pradėjo džiaugdamiesi bendryste ir draugyste. 

Sausio 9 d. vyko neformalus vakaras, kurio metu 6 savanoriai  kartu kepė blynus ir dalinosi savo 

planais naujiems metams, kartu aptardami, kuo gali prisidėti prie programos „Pažink save“ plėtros ir 

kokybės.  

 

Sausio 13 d. vakarą 10 savanorių skyrė Martin Scorsese filmo „Tyla“, apie jėzuitų misijas 

Japonijoje, peržiūrai ir aptarimui. Filmas sukėlė nemažai diskusijų apie krikščionišką gyvenimo būdą 

„nepatogiose situacijose“, to pasekoje, kilo idėja esant galimybei susiburti maldos grupei už „Pažink 

save“ komandą, jaunas šeimas ir jaunuolius, ieškančius savojo pašaukimo bei kuriančius santykius.  

 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Seminarų ciklas sužadėtinių rengėjams 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 121                                                2018 02 15 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                   

 4 

Šeimos centre pradėjome naują seminarų ciklą „Žvelkime į Evangelijas plačiau“, kurį veda teol. lic. 

Dovydas Kučinskas. Sausio 16 d. vyko paskaita „Kūno teologija Naujajame Testamente“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario 5 d. gilinomės į temą „Santuoka: sandoris ar Sandora“. Seminarų ciklo rėmėjas - Lietuvių 

Katalikų Religinė šalpa. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5269&pg=2  

Sužadėtinių grupių vadovų mokymai 

Sausio 19-20 d. Šeimos centre vyko 

tęstiniai sužadėtinių grupių vadovų 

mokymai. Antrąjį seminarą „Grupinis 

darbas“, skirtą būsimiems sužadėtinių 

rengėjams iš arkivyskupijos dekanatų ir 

Kauno miesto parapijų, vedė Vilniaus 

arkivyskupijos Šeimos centro bendruomenių 

koordinatorė soc. d. mgr. Vijoleta 

Vitkauskienė. Per savo asmeninę patirtį, 

požiūrį į šalia esantį žmogų susirinkę sutuoktinių poros gilinosi į grupinio darbo subtilybes, o teorines 

žinias išbandė praktikoje, t. y. turėjo įsijausti į sužadėtinių bei grupės vadovų vaidmenis, juos 

komentavo ir analizavo. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5292&pg=1 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Paskaita šeimoms Vievyje „Bažnyčios mokymas apie lytiškumą“ 

Sakramentams beisruošiančių vaikų tėvams buvo pristatyas Bažnyčios mokymas paie lytiškumą. 

Daugumai atrodė, kad bažnyčia šiomis temomis visai nekalba arba yra tik draudimai. Tikslas buvo 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5269&pg=2
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5292&pg=1
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supažindinti, kad lytiškumas yra vertinga ir brangi Dievo dovana, taip pat pristatyti grėsmes, kurios 

siekia sunaikinti lytiškumo dovanos prasmę, tikslą ir grožį... 

Elektrėnų šeimų rekolekcijos 

Žiemiškai šaltą sausio 26 d. ir labai slidų 

sausio penktadienį Elektrėnų parapijoje 

šeimos su nariais ir bičiuliais vyko į 

rekolekcijas. Kas sutuoktinį, kas dukrą ar 

draugę pasivadinę drauge rūpestingai 

lydimi vikaro kunigo Tado Piktelio. 

Glaudėmės šiltuose ir jaukiuose 

Semeliškių parapijos namuose. Semeliškių 

Šv.Lauryno bažnyčioje šventėme 

Eucharistiją, meldėmės ir giedojome... 

Širdyje prašėme malonių ir Dvasios prisilietimo... Žiūrėjome filmą ,,Trobelė,, . Kartu išgyventa 

istorija palietė kiekvieną širdį. Dalindamiesi supratom, kad atleidimo klausimas artimas kiekvienam 

žmogui. Liko daug iškilusių klausimų ir tikriausiai neišsakytų minčių. Nuovargiui po savaitės 

rūpesčių ir darbų lipdant akis, išsiskirstėme ilsėtis. Šeštadienio rytmetį pradėjome šlovinimo 

giesmėmis ir maldos skaitiniais. Po sočių ir skanių pusryčių smarkiai darbavomės - dalyvavome 

Švento Rašto skaitymo pradžiamokslyje, kurį vedė Vilniaus (Kalvarijos) Šv.Kryžiaus Atradimo 

parapijos Rezidentas kunigas Mozė Mitkevičius. Tai buvo įdomiausia rekolekcijų dalis, vėliau sakys 

dauguma rekolekcijų dalyvių. Būtinai ieškosime kitų susitikimų su įdomiai ir suprantamai kalbančiu 

kunigu Moze! Prie pietų stalo šventė tęsėsi žmogiškai džiugiai :) . Rekolekcijas užbaigėme Švč. 

Sakramento adoracija, Atgailos sakramentu ir Eucharistijos šventimu. Sušalę kūnu labai šaltoje 

bažnyčioje, bet sušildyti ir pasotinti dvasioje, prie arbatos puodelio džiaugėmės: kaip smagu, kad 

buvo dvi kartos, viena kitą papildydamos ir praturtindamos. Kaip gerai, kad kartais pavyksta 

pasižiūrėti prasmingą kino filmą ir tiesiog pasikalbėti. Kaip smagu pabūti su kunigu, kuris atveria 

akis ir ausis svarbiausiai gyvenimo Knygai... Daugelis žadėjome pradėti skaityti Šventąjį Raštą :) 

Tokie susitikimai buria, vienija, augina  bendruomenę. Esame vieno Tėvo vaikai, vienos Bažnyčios 

ugdytiniai. Lauksim kitų švenčių, susitikimų, progų pabūti kartu. Likime su Dievu... 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Susitikimas „Gyvenimo vertybių dialektika“ 

Šeimos centre tęsiame susitikimų ciklą „Meilė niekada nesibaigia“. Sausio 26 d. susitikime su 

bernardinai.lt. vyr. redaktoriumi Donatu Pusliu diskutavome tema „Gyvenimo vertybių dialektika“. 

Ar gali būti laisvas nepažindamas Tiesos? Ką reiškia būti tolerantišku? O kuo vertybės skiriasi nuo 

dorybių? Tokiais svarbius klausimus nagrinėjome šio susitikimo metu. 

Susitikimų rėmėjas - Vokietijos katalikų akcija Renovabis. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://bernardinai.lt/
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Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5303&pg=1 

 

 

 

 

 

 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

 

Sausio 12 d. Klaipėdoje 8 poros 

tarpusavio santykių stiprinimui pradėjo 

Santuokos kursą. 

 

 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5303&pg=1
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Santuokos kursas Kretingos parapijoje 

Sausio 19 d. Kretingos parapijoje prasidėjo jau 

septintas Santuokos kursas, kurį Kretingos šeimos 

centro savanorių komanda veda gyvai. Šiais metais 

kurse dalyvauja 18 porų iš Kretingos, Palangos, 

Rietavo, Salantų, Telšių. Kursą organizuoja 20 

savanorių komanda. 

 

Sausio 28 d. Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje 

buvo aukojamos šventos Mišios už visas parapijos 

šeimas. Šeimos nešė atnašas. Po Šv. Mišių visos 

šeimos buvo pakviestos į parapijos namus pabūti 

bendrystėje. Renginyje dalyvavo svečiai L. ir A. 

Raudoniai, Šilalės dekanato Šeimos centro atstovai. Tauragės parapijos kleb. V. Gedvainis džiaugėsi, 

kad atvyko tiek šeimų ir sakė, jog turime melstis už savo visuomenę, šeimas ir būti bendrystėje su 

Dievu. Svečias A. Raudonis mums aiškino svarbiausias krikščioniškąsias vertybes. Jis mokė, jog 

turime keisti ateinančias kartas. Pasidalinęs savo mintimis, parodė požiūrį, jog turime stengtis dėl 

vienas kito ir negali būti aš – tu , o turi būti mes – kaip bendruomenė. Savo pasisakyme jis parodė 

katalikiškos šeimos reikšmę ir pasiūlė dažniau daryti susitikimus, nes visi mes esame katalikiška 

visuomenė, kuri gali kažką pakeisti. Kiekvieno dalyvaujančio širdis palietė prasmingos L. ir A. 

Raudonių giesmės. Renginys baigėsi šeimos centro direktorės L. Poškienės padėka savanoriams ir 

susibūrusios šeimos buvo pakviestos prie stalo, pabendrauti ir pasivaišinti šeimos centro savanorių 

paruoštomis vaišėmis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Šeimadienis Marijampolėje 

Sausio 7 d. Marijampolės šv. ark. Mykolo bazilikoje vyskupo R. Norvilos aukojamose šv. Mišiose 

dalyvavo gausus būrys šeimų. Po jų, pasigrožėję Trijų karalių teatralizuota eisena, dalis šeimų 

susirinko parapijos salėje, kur galėjo susitikti su vyskupu, pabendrauti prie arbatos puodelio su 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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kitomis šeimomis, dažnai matomomis įvairiuose renginiuose, dalyvaujančiose maldos grupėse bei 

svečiais iš Kauno – Vincento ir Ingridos Vobolevičių šeima, atvykusia su dviem vaikučiais. Ingrida 

užaugo Marijampolėje, dalyvavo parapijos jaunimo ir šlovinimo grupėse. Vincentas, ISM dėstytojas, 

daugeliui žinomas iš pasisakymų ir straipsnių žiniasklaidoje, kalbėjo apie šeimą, jos reikšmę 

Bažnyčioje ir visuomenėje, priminė įvairius su politinėmis jėgomis susijusius požiūrius, ne visada 

palankius šeimai ir jos išsaugojimui. Tačiau jis su viltimi žvelgia į neretai gausesnes katalikiškas 

šeimas, kurios nepasiduoda pasaulio įtakai ir stengiasi išsaugoti tikėjimą bei moralę, nors tam reikia 

sąmoningų pastangų ir tvirto ryšio su Bažnyčia. 

Vyskupas R. Norvila  pasidalino savo įspūdžiais iš susitikimo su šeimomis Filipinuose, kur žmonės 

nustebino tvirtu tikėjimu ir nuoširdžiu pamaldumu, kurio gali pasimokyti turtingesnių šalių 

gyventojai. Jis padrąsino ir palaimino susirinkusias šeimas, paragino ir toliau burtis, bendrauti 

tarpusavyje, melstis vieni už kitus. 

Tikybos ir muzikos mokytoja Rasa Slankauskienė su dukra Skaiste, pritardama kanklėmis, dainavo  

Suvalkijos regiono liaudies dainas, pasiūlė drauge pagiedoti kalėdinę giesmę. Jauni savanoriai su 

patyrusia skautų vadove Janina Lebskiene pakvietė vaikus pažaisti, užsiimti kūrybine veikla.  

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 
 

Sausio mėnesį be įprastinių veiklų, kurios vyksta nuolat, didesnį palaikymą ir dėmesį gavo mamos.  

Įvyko joms 2 renginiai: mokymai ir mamų klubas. 

 

2018 m. sausio 19-20 d. jau 3 kartą Vilniaus arkivyskupijos 

šeimos centre vyko “Ko reikia kiekvienai mamai” mokymai.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Šie mokymai skirti kiekvienai mamai, norinčiai vesti mamų grupę pagal 

knygą “Ko reikia kiekvienai mamai” (M.Morgan ir C. Kuvendall). Mokymų 

tikslas - suburti ikimokyklinukų mamų grupę prie parapijų, kurios 

skaitydamos knygą galės augti tiek tarpusavio moteriškoje bendrystėje, tiek 

asmeniškai.  Mokymus baigė 7 mamos iš skirtingų Vilniaus miesto ir 

apylinkių parapijų. Šios mamos jau pasiruošusios burti grupeles. Linkime 

sėkmės šioms užsidegusioms moterims padėti kitoms mamoms atpažinti 

savo poreikius, kad būtų laimingesnės ir geresnės mamos, žmonos 😊 

Mamų klubas 

Mamų klubas sukvietė mamas į labai aktualią paskaitą „Ikimokyklinukų lytiškumo ABC“. Šią temą 

nagrinėjo ir pristatė psichoterapeutas G.Vaitoška. Užsiregistravusių mamų buvo tikrai gausus būrys, 

bet dėl įvairių priežasčių, tame tarpe ir sirgimų, negalėjo visos norinčios atvykti. Bet ir su 5 

mamomis, užteko klausimų ir karštų diskusijų.  Lektoriui net kilo mintis, kad apie visą tai, kas vyko 

diskusijų metu su mamomis, galima parašyti straipsnį į  žurnalą „Artuma“, kad ir kitos mamos, tėvai 

orientuotųsi šiame sudėtingame įvairovės labirinte lytiškumo klausimais.  

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

       Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Mokymai parapijų šeimos centrų/sekcijų vadovams 

Tęsiame mokymų ciklą „Gyvenimo balansas“, skirtą 

parapijų šeimos centrų/sekcijų vadovams. Sausio 17 d. 

psichologė Judita Velžienė vedė užsiėmimą apie santykį 

su savimi, Dievu ir aplinka. Rėmėjas - Kauno I 

dekanatas. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5286&pg=2 

 

Sveikiname Šeimos centro 

savanorius Viliją Šlopšnienę, 

Dalių Rakutį, Beatą 

Sabaliauskienę ir šeimos 

centro darbuotoją Virginiją 

Blaževičienę sėkmingai 

užbaigusius edukologijos 

studijų krypties šeimotyros 

studijų programą ir įgijusius 

edukologijos magistro 

laipsnį. ☺  

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5286&pg=2
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        Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

 

2018 m. sausio mėnesį vyskupo Lino Vodopjanovo OFM iniciatyva pradėjome šeimos 

centrų Panevėžio vyskupijos dekanatuose vizitacijas. 

Susitikome su Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Zarasų dekanatų ir Kristaus karaliaus 

katedros parapijos šeimos centrų savanoriais, dekanais, kunigais. Aptarėme sužadėtinių rengimo 

klausimus. Vyskupas akcentavo, kad rengimasis šeimai tik viena šeimos pastoracijos pusė, svarbu 

atliepti jau gyvenančių šeimoje poreikius, šeimas ugdyti, sudaryti galimybes gilintis į tikėjimą, 

brandinti bendruomeniškumą, kad parapija realiai taptų šeimų šeima.  

Ganytojo žodis padrąsino ir įkvėpė toliau darbuotis šeimų sielovadoje dėmesį kreipiant 

ne tik besiruošiantiems Santuokos sakramentui, bet ir sukūrusiems šeimą. 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Savanorių palaikymas Kretingoje – kleboniški pietūs 

 

Kretingos parapijos klebonas brolis pranciškonas Antanas 

Blužas padovanojo parapijos šeimos centro savanorių 

komandai ypatingą dovaną – pats pagamino pietus – orkaitėje 

keptą lašišą rytietiškame padaže su ryžiais ir karštomis pekino 

kopūstų  salotomis česnakiniame sezamo padaže. Tai buvo 

nuostabi komandos bendrystės ir džiaugsmo šventė  drauge su 

savo klebonu! Komanda labai dėkinga ir nusiteikusi toliau 

džiaugsmingai darbuotis! 

Sausio 19-20 d. Žemaičių 

Kalvarijoje vyko Telšių vyskupijos 

šeimos centrų tarybos savaitgalis 

skirtas šeimų palydėjimo programų 

plėtotei. Pristatytos VšĮ Krizinio 

nėštumo centro, „Mamos – dukros 

popietės“, „Tėčio – sūnaus žygio“, 

„Santuokos kurso“. „Kurso paauglių 

tėvams“ ir Dievo Motinos komandų 

programos. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Sausio 29 d. Telšių vyskupijos šeimos centro komandos susitikimas su Šilalės dekanato šeimos 

centro savanoriais. Tikslas – padėkoti savanoriams už 2017 m., aptarti Šeimos centro organizuotus 

renginius, pristatyti vyskupijos šeimos centro viziją šeimų palydėjimo programų srityje, aptarti 

finansavimo galimybes.  

 

 

Sausio 31 d. Mažeikių dekanato 

šeimos centro savanorių padėkos 

vakarienė už 2017 m. Vakarą pradėję 

Šv. Mišių auka, savanoriai prie bendro 

vakarienės stalo pasidalijo savo 

patyrimais savanorytėje, aptarėme 

naujų programų įgyvendinimo 

galimybes ir pasidžiaugėme vis 

augančia savanorių komanda. 

Dėkojame savanoriams už tarnystę, 

parapijos kelbonui kun. G. Lengvinui 

ir vikarams už nuolatinį palaikymą. 

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Norime pasidalinti  sausio 6 d. Alytaus dekanato Šeimos centro vakaronės akimirkomis.   Šeimos 

centro vadovė Dalia Labukienė sukvietė savanorius, kad paminėtume praėjusias šventes bei 

pasidžiaugtume vieni kitais. Dėkojame, kad šiame vakare sutiko dalyvauti visi Alytaus Šv. Angelų 

Sargų parapijos kunigai: Arūnas, Rimas bei Romas, taip pat ir Alytaus Šv. Kazimiero klebonas 

Darius. Dėkojame ir Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro vadovei Dianai Pukelienei su vyru, kad 

pradžiugino mus savo dalyvavimu. Labai džiaugiamės, kad mūsų gretos pasipildė naujomis 

šeimomis. Linkime jums ir mums Dievo palaimos!   

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Renginiai visuomenei 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Projektas „Bendruomeniniai šeimos namai“ 

Sausio mėnesį pradėjome vykdyti projektą „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“, finansuojamą 

Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 08.4.1.-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos 

šeimai“. Šiame projekte mes dalyvaujame kaip partneriai: teikiame priklausomybių konsultacijas ir 

organizuojame seminarus „Dvasingumo ugdymas šeimoje“. Sausio 25 d. kartu su kitais partneriais 

dalyvavome Kauno Savivaldybėje vykusioje praktinėje konferencijoje „Kaunas - šeimų namai“. 

 

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