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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 

SU KOVO 11-ąja! 

 

 V.V.L.: Pats žodis laisvė – ką talpina? Koks žmogus yra laisvas, apibūdink kokios laisvo 
žmogaus savybės? 

 V.L.: Laisvas tas, kuris yra laisvas teisingai elgtis, dorai elgtis, daryti gera, jeigu jis 
nesuvaržytas daryti gera. Aš nekalbu apie tai, jeigu jis stumiamas daryti blogį, bet 
laisvas pasirinkti ir daryti gera. T. y. – leisti reikštis savo gerosioms pusėms, kurių 

kiekvienas turi.  

Vytautas V. Landsbergis: Kovovienuoliktadieninis pokalbis su tėvu 

(www.15min.lt)  

Ruoškimės Popiežiaus Pranciškaus vizitui, - skaitykime jo trečiadienines katechezes 
"Mylėti kaip Dievas". Šias, šeimai skirtas katechezes lietuvių k. ką tik išleido  

"Artuma".  

 

Gyvybės diena - paskutinis balandžio sekmadienis. Tikimės, kad sugalvojote 
įvairiausių iniciatyvų, ir kviečiame dar vienai labai praktiškai - sukelkime informacijos 

bangą apie pagalbą krizinio nėštumo metu: TU - NE VIENA. Kviečiame kiekvieną 
asmeniškai pasidalinti savo FB paskyroje informacija apie Krizinio nėštumo programą 

Kauno arkivyskupijos šeimos centre:   http://kaunoseimoscentras.lt/krizinio-nestumo-
programa/  bei Krizinio nėštumo centrą: http://www.neplanuotasnestumas.lt/ 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Jaunimo rengimas šeimai 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

 

Vasario 17 d. šeštadienį Panevėžio vyskupijos Šeimos centre vyko „Pažink save“ klubo savanorių 

ugdymas – kūno teologijos kursas „YOU“. Šįkart jau vyko 5-oji sesija ir kalbėjome apie laisvę 

bendrąja prasme. Nagrinėjome, kaip atskirti propagandą nuo tiesos. Vyko praktinės pratybos 

„Nuomonė vs. Faktas“. Kartu su dalyviais aptarėme, kas yra faktas ir nuomonė šiuolaikinėse 

Lietuvos mokyklose, gimnazijose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Užsiėmimo pabaigoje vyko 

šviečiamoji trumpa paskaita apie šiuolaikinius krikščioniškus muzikos atlikėjus populiariojoje 

kultūroje, tad žiūrėjome krikščioniško roko grupės „Newsboys“ dainas ir bandėme įžvelgti jose daug 

gražių dalykų. Dalyviai gavo namų darbų užduotis, kurias turės pristatyti kitos sesijos metu.  

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

„Pažink save“ savaitgalis Raudondvaryje 
 

Vasario 23-25 d. Raudondvaryje vyko „Pažink save“ seminaras. Kai lauke buvo - 15°C, o salėje +25°C, 
jaunos širdys viršijo ir +100°C 
 
 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 
 

Vasario   24   –   25   d.   vyko  „Pažink   save“ strateginės sesijos antroji dalis, 

kurios metu savanoriai   nusimatė   ilgalaikius   tikslus   ir priemones, kuriais jie bus siekiami. 

Sudarant strategiją   buvo   siekiama   numatyti   planingą komandos   kaitą   ir   vystymąsi,   

programos žinomumo   didinimą,   nusimatyti   tikslinę auditoriją  ir   kryptingą   jos   pasiekimo   

planą, vedant programos temas. Vasario   27 d. vyko   teminis „Pažink save“ savanorių susitikimas 

apie vertybes ir dorybes. Dar pirmojo   strateginio  susitikimo   metu   kilo   idėja   kartą   per mėnesį 

daryti teminius neformalius savanorių vakarus, per kuriuos galėtume   patys   asmeniškai  labiau   

gilintis   į   pasirinktą   programos temą, peržvelgti jos veikimą asmeniniame gyvenime. Taip pat 

savanorių iniciatyva buvo pradėti kasmėnesiniai  „Pažink save“ savanorių maldos vakaras. Vienas iš 

jų vyko kovo 6 d. Maldos vakaro   metu pasirenkamos   intencijos   už   savanorius,   programos   

dalyvius,   jaunas šeimas,   negimusią gyvybę ir kt. Vasario 26 d., kovo 2 ir 9 dienomis buvo 

vedamos pamokos Vilniaus Užupio gimnazijos dešimtokams, temomis: jie ir jos, ar tai meilė? 

Pastarasis mėnuo buvo  kupinas organizacinių susitikimų   ir   planavimo,   kylančio   iš strateginės   

sesijos,   neformalių   savanorių vakarų,   todėl   kovo   mėnesį   pradėjome   su intensyvia 

darbotvarke ir aukštais lūkesčiais.  

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Telšių vyskupijos šeimos centras 
 

KLAIPĖDA 

Sužadėtinių rengimasis santuokos sakramentui. 

Dėl pagausėjusio savanorių skaičiaus Šeimos centre padidėjo galimybė sužadėtinių pasirengimą santuokos 

sakramentui vykdyti struktūruotose darbo grupėse (praktinėse grupėse). 

 

 

  

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 
 

Šakių dekanatas 

Šakių dekanate startavo nauja sužadėtinių kursų vedėjų pora.                                                                              

Tai Simona ir Kęstutis, kurie šiai tarnystei ruošėsi Kaune.  

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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LAZDIJAI. Įvyko susitikimas su Lazdijų dekanato vicedekanu kun. Nerijumi Žvirbliu. Aptarti 

sužadėtinių rengimo klausimai, kaip išvengti individualaus sužadėtinių porų ruošimo, kadangi Lazdijų 

dekanato Šeimos centre santuokos sakramentui ruošiasi nedidelis porų skaičius. 

 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Močiučių, senelių ir anūkų šventė Želvoje 

 

 

Vasario 9-ąją Želvos parapijos namuose vyko Močiučių, senelių ir anūkų šventė, 

skirta artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Į ją susirinkę mažieji klausėsi 

močiučių ir senelių pasakojimų apie jų vaikystės žaidimus, kitas pramogas, mynė mįsles, šoko ir 

žaidė. Taip pat išgirdo Želvos parapijos klebono Petro Avižienio pasakojimą apie Trakų Dievo 

Motiną - Lietuvos globėją. Po to visi šventės dalyviai prie vaišių stalo bendravo, vaišinosi. Buvo 

gera ir smagu pasibūti kartu, nes kasdienybėje tokioms akimirkoms ne visada lieka laiko. Be to, 

tokie suėjimai stiprina kartų ryšį,ugdo pagarbą vyresniesiems. Reikia manyti, Želvos parapijoje 

tokia šventė ne paskutinė.  

Rasa, Želva 

Turtingas Vievio parapijos vasaris 

Vasario 23-25d. Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose vyko Vievio parapijos 

šeimų rekolekcijos „Ir du taps viena“, kurias  vedė kard. A. J. Bačkis ir vysk. K. Kevalas  

www.vpbendruomene.lt/galerija/params/group/88344/  

Kiekvieną antradienį vyko DVD seminaro  "Per juokus i geresne santuoką" 

peržiūra. 

Tęsiame "Dievo motinu judejimo" kasmėnesinius susitikimus šeimų namuose. 

Esame 6 poros. Sekantis kartas bus kovo 18 d.      Neringa. 
 

Elektrėnų šeimos centre kasmėnesinis ŠEIMADIENIS 

 vasario 12d. įvyko šeimadienis tema „Bendrystė santuokoje“. Savo liudijimu dalinosi Judita ir 

Aidas Bernatoniai. Po bendro pasidalinimo visi  vaišinosi suneštinomis vaišėmis. Su vaikiukais 

užsiėmė savanoriai.    Vita, Elektrėna 

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

Susitikimas „Apie dvasingumą šeimoje“ 
 

Šeimos centre tęsiame susitikimų ciklą „Meilė niekada nesibaigia“. Vasario 23 d. apie įvairius meilės 
aspektus, apie dialogo, ištikimybės svarbą ir ką daryti, kai nusiviliame meile kalbėjo J. Em. kardinolas 
A.J. Bačkis.  
Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5448&pg=1 
Seminarą parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis.  

 

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Marijampolės dekanate vyko Šeimų klubo susitikimai 

Pirmais mėnesio sekmadieniais Marijampolėje vyksta šeimų klubo susitikimai. Juose 

dalyvauja keletas jaunų ir keletas vyresnių šeimų. Po mišių susirinkusios šeimos pabendrauja prie 

arbatos, vėliau būna teminiai susitikimai suaugusiems, o su vaikais užsiima jauni savanoriai. 

 Vasario mėn. susitikimo tema – apie santykius šeimoje. Jo metu aptartos meilės 

šeimoje atmainos, svarbiausi atskirų šeimos narių poreikiai. Dalyviai piešė genogramas, vertino savo 

ir tėvų šeimų narių ryšius. Pristatytos naujausios knygos šia tema: Š.S.Mažuolių Meilė. Aistra. 

Partnerystė. ir G.Neufeld  Nepraraskite savo vaikų. 

Kovo mėn. susitikimas buvo skirtas vertybių ir pasaulėžiūros reikšmei šeimoje. 

Aptartas vertybių ir dorybių santykis, istorinė perspektyva , ryšys su pasaulėžiūra, lytimi, pokyčiais 

visuomenėje. Svarstytos vertybių perdavimo šeimoje galimybės, vertybiniai  konfliktai, kai 

sutuoktinių vertybės skirtingos. Dalyviai pagal pateiktus sąrašus tikrino savo vertybių prioritetus, 

lygino porose. Pristatytos P.Kreeft knygos Grįžti prie dorybių ir Kaip teisingai pasirinkti. 

Kalvarijoje  vasario mėnesį taip pat vyko du šeimų klubo susitikimai tomis 

pačiomis temomis. Jie organizuojami pagal projektą  Kompleksinės paslaugos šeimai, vykdomą su 

Europos fondų parama, susitikimus koordinuoja G. Baliūnienė.  

Marijampolėje savivaldybė su šio projekto partneriu – Vilkaviškio vyskupijos Caritas 

taip pat organizuoja ir paskaitas šeimoms, bendradarbiaujant su šeimos centru.  Vasario mėnesį vyko 

paskaita apie santykius šeimoje ( lektorė – L.Braukylienė). 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Sutuoktinių susitikimai 

Marijampolės dekanato šeimos centre tęsiami kasmėnesiniai posavaitgaliniai 

sutuoktinių susitikimai. Juose dalyvauja sutuoktinių poros iš Marijampolės ir Kazlų Rūdos 

(Marijampolės dekanatas). Susitikimus padeda vesti pora iš Kauno – Raminta ir Jonas bei kunigas 

Mindaugas Martinaitis iš Didvyžių parapijos. Gaunama informacija apie renginius, dalyviai 

džiaugiasi bendryste. 

Krikščioniškas kino klubas  

Paskutiniai du kino klubo seansai Marijampolėje buvo skirti šeimai. Filmas Juozapo 

sūnus (rež. E.Green, 2016) atskleidžia skausmingą paauglio berniuko norą turėti tėvą ar bent  jį 

atstojantį vyriškį, išvedamos paralelės su bibliniais siužetais ir veikėjais. Švedų filme Emigrantai 

svarstoma daugiau kaip šimtmetį ne vienai Europos šaliai aktuali tema – kada verta palikti gimtą šalį, 

kokios aplinkybės priverčia šeimas leistis į kelionę svetur, kaip patenkinti svarbiausius poreikius, 

aprūpinti šeimą, kokie sunkūs ir skaudūs  gali būti šie sprendimai. Po filmo peržiūros  su kino klubo 

vedėju Ramūnu Aušrotu prie arbatos dar vyksta aptarimas, diskusijos. 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Užbaigtas ciklas “Žvelkime į Evangelijas plačiau”  sužadėtinių rengėjams 

Seminarus vedė teol. lic. Dovydas Kučinskas. Vasario 26 d. vyko paskaita „Apie Bažnyčią“, o kovo 12 d. 

paskutiniame susitikime gilinomės į temą „Gailestingumas Evangelijoje pagal Luką“. Rėmėjas - Lietuvių 

Katalikų Religinė šalpa. 

Keletas atsiliepimų: pagilino supratimą kalbėtomis temomis, girdėti dalykai suskambo naujai.       Davė daug 

naujų minčių, daug pamąstymų. Gilios šv. Rašto analizės, daug ištraukų, citatų, į kurias pažvelgta giliau, 

naujau, prasmingiau. Lektorius puikiai išmano dėstomą dalyką ir stebimas nuolatinis jo tobulėjimas gebėjime 

perteikti mintį klausytojui. Norėčiau pagilinti temas, kurios aktualios sužadėtinių rengėjams -  tik 

„pradedančiųjų“ žodžiais. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Sužadėtinių grupių vadovų mokymai 
Vasario 23–24 d. Šeimos centre vyko tęstiniai 
sužadėtinių grupių vadovų mokymai. Trečiąjį 
seminarą vedė doc. dr. Nijole Liobikiene. 
Sutuoktinių poros iš Kauno I, Kauno II, 
Jonavos, Raseinių ir Kėdainių dekanatų gilino 
savo žinias ir praktinius įgūdžius tema 
„Krikščioniškas požiūris į lytiškumą“. 
Kovo 3 d. organizavome papildomus mokymus 
tema „Sužadėtinių rengimo Santuokai 
programos pristatymas“, kuriuos vedė 
Lietuvos šeimos centro reikalų vedėja Dalia 
Lukėnienė 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5451&pg=1  
Šių mokymų rėmėjas – Vokietijos katalikų akcija Renovabis  

 

 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centre vasario 10 d. vyko Kaišiadorių vyskupijos šeimos centrų  

parapijų koordinatorių  posėdis. Susitikimo metu aptartos ateinančių metų veiklos, nuspręsta dėl 

datų pasikalbėta aktualiais koordinatoriams klausimais, pasidalinta parapijose vykstančiomis 

veiklomis. Judita, Kaišiadorys 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

 

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

centrų Panevėžio vyskupijos dekanatuose vizitacijas. 

Vasarį aplankėme dar tris dekanatus: Utenos, Biržų ir Anykščių. Aptarėme sužadėtinių 

rengimo klausimus. Ganytojas priminė, kad svarbu ne tik rengti poras santuokai, bet taip pat atrasti 

kelius ir būdus jas palaikyti, ugdyti, atliepti jų poreikius, 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. Džiugina, kad į savanorių gretas 

nors nedrąsiai ir negausiai, vis tik įsijungia nauji žmonės.   

  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Šiaulių vyskupijos Šeimos centro sužadėtinių rengėjų mokymai 
Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre kovo 3 dieną vyko sužadėtinių rengėjų mokymai. Diena prasidėjo 

šv. Mišiomis šv. Kazimiero koplyčioje, kurias aukojo Šiaulių vyskupijos Kancleris kun. E.Alūza.  

Po maldos visi rinkos į mažąją salę. Pirmasis mokymas  - Krikščioniškas požiūris į lytiškumą. Lektoriai – 

Kristina ir Dainius Ušackai, kurie atvyko iš Kauno. Lektoriai pristatė mintis ir metodiką, kaip jie patys 

kalba apie lytiškumą sužadėtiniams, ko nereikėtų vengti kalbant šia tema, ką reikėtų akcentuoti, o kas turi būti 

būtinai paminėta. Labai įdomių diskusijų sukėlė ši tema, nes ji nėra lengva ir lengvai pristatoma. Tačiau 

padrąsinti lektorių sužadėtinių rengėjai galėjo labai tiksliai pasižymėti ir suprasti, kai šia tema dirbti su 

sužadėtiniais.  

Po pietų pertraukos atvyko brolis vienuolis pranciškonas kun. Andrius Dobrovolskas OFM, kuris kalbėjo 

apie atleidimą pagal temą „Atleisti ir švęsti“. Kalbėjo apie išpažinties svarbą, eigą ir būtinumą. Kaip 

sužadėtiniams pristatyti atleidimo galimybę ir kaip jiems pristatyti sunkius išpažinties momentus. Sužadėtinių 

rengėjai turėjo daug klausimų apie sunkias ir lengvas nuodėmes, apie išpažinties dažnumą ir kitais svarbiais 

šio sakramento klausimais. 

Didžiausias džiaugsmas, kad mokymuose dalyvavo ne tik jau esami sužadėtinių rengėjai, bet ir aštuoni 

nauji žmonės, kurie norėtų įsijungti į rengėjų gretas. Nauja grupė atvyko iš Pakruojo dekanato bei iš naujai 

įsikūrusio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapijos šeimos centro.  

Džiaugiamės kiekvienu ir dėkojame kiekvienam sužadėtinių rengėjui, nes jų atliekamas darbas labai svarbus ir 

reikalingas naujai besikuriančioms šeimoms.            Info parengė ŠVŠC direktorė Edita Gulbinienė 

Renginiai visuomenei 

 Kauno arkivyskupijos šeimos centras  

 

Kiek mūsų gyvenimas vyksta "automatu"? Ar galime priimti kitus tokiais, kokie jie yra? Ar 
bendraudami su vaikais sugebame nustatyti reikalingas ribas, o gal tenkiname tik jų norus? Tokius ir 
panašius klausimus nagrinėjome vasario 19 d. Šeimos centre vykusiame seminare „Sąmoningumas 
kasdienybėje“ kartu su doc. dr. Jorūne Vyšniauskyte-Rimkiene  

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Bendravimo svarba šeimoje. Meilės raiškos būdai. Ribų nustatymas. Tokias temas nagrinėjome kovo 

2 d. vykusiame seminare "Tėvai ir vaikai", kurį vedė doc. dr. Nijolė Liobikienė. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5478&pg=1  

 

Šis projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 08.4.1.-ESFA-V-

416 "Kompleksinės paslaugos šeimai". 

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

 

Vasario 4 d Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijoje vyko Šeimų Sekmadienis. 

 

 

2018 m. kovo 1 d. Klaipėdos miesto Šeimos centro direktorius kun. dr. Andrius Vaitkevičius ir Klaipėdos 

Prano Mašioto progimnazijos direktorė Janina Grigienė pasirašė šalių bendradarbiavimo sutartį, kurioje 

numatyta plėtoti bendras veiklas aktualiomis mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo temomis. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Konferencija – paroda „Šiauliai renkasi gyvybę“ 

2018 m. kovo 9 d.  Šiaulių apskrities  P. Višinskio viešojoje 

bibliotekoje vyko konferencija „Šiauliai renkasi gyvybę“. 

Renginyje dalyvavo miesto gydymo įstaigų, Šiaulių kūdikių namų 

atstovai, taip pat svečiai iš SOS kaimo, Šiaulių m. Pedagoginės 

psichologinės tarnybos, Šiaurės Lietuvos kolegijos, Motinos 

Teresės šeimų namų ir kitų suinteresuotų institucijų. Konferencijos 

idėja kilo tuomet, kai buvo peržiūrėta abortų statistika Lietuvoje ir 

Šiaulių mieste. Atsižvelgiant į palyginti nemažus padaromų abortų 

skaičius, siekiama, kad Šiauliuose atsirastų galimybė 

konsultacijoms krizinio nėštumo atvejais. Tokia tarnyba sėkmingai 

veikia Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje. Sveikinimo kalbą sakęs Šiaulių 

miesto meras Artūras Visockas pasidžiaugė Šiaulių mieste daromais 

dideliais darbais, kurių tarpe ir šį konferencija, siekiant mažinti 

abortų skaičių ir gerinti demografinius miesto rodiklius. Jis labai 

jautriai pasižiūrėjo į šią problemą ir pažadėjo suteikti visokeriopą 

pagalbą, kad konsultacijos krizinio nėštumo atvejais atsirastų ir 

Šiauliuose. 

 Konferencijos eigoje kalbėjusi  dr. Giedrė Širvinskienė, VDU 

dėstytoja, supažindino dalyvius, kodėl ir kaip kyla besilaukiančioms 

moterims krizės. Jos pranešimas „Prenetalinė psichologija.  Priežastys, lemiančios moters 

pasirinkimą daryti abortą“ sukėlė diskusijas apie tai, kaip galima atpažinti krizes ir jas suvaldyti.  

Vėliau kalbėjusi VDU Santuokos ir šeimos studijų centro vadovė prof. dr. Birutė Obelenienė   

supažindino su Lietuvoje esančiais biologijos vadovėliais, ir jų trūkumais bei būdais, kaip juos šalinti. 

Dalyviai aiškiai pamatė, kodėl jau nuo pat paauglystės jaunuoliai susidaro iškreiptus stereotipus apie 

santuoką, šeimą, vaikelio prasidėjimą, todėl tuos stereotipus sunku sugriauti ir juos pakeisti. O kai 

nelauktai pastojama, ištinka įvairios krizės, kurių pasekoje griebiamasi atrodytų kraštutinės 

priemonės – aborto. 

Pertraukos metu buvo atidaryta paroda, kurią atvežė ir pristatė Krizinio nėštumo centras 

ir jo vadovė  Zita Tomilinienė. Tai moterų, kurios konsultavo Krizinio nėštumo centre ir pakeitė savo 

gyvenimus, nuspręsdamos nedaryti aborto, o pakviesti gyventi užmegztą gyvybę. Paroda veiks iki 

balandžio 9 dienos, ją galima aplankyti Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekos fojė. 

Po pertraukos Zita Tomilinienė skaitė pranešimą tema „Kaip sukurti efektyvios 

pagalbos moterims, atsidūrusioms krizinio nėštumo padėtyje sistemą“. Ji papasakojo apie savo centro 

patirtis, kurios galėtų būti sėkmingai įgyvendintos ir Šiauliuose. Paskutiniame pranešime  VšĮ 

„Motinos Teresės šeimų namai“ direktorė Regina Zabielienė kalbėjo apie konkrečią pagalbą, kuri jau 

yra teikiama krizės ištiktoms moterims. Ji pristatė Motinos Teresės šeimų namus, kuriuose glaudžiasi 

motinos su kūdikiais, besilaukiančios mamos, kurioms tuo metu yra sunki gyvenimo situacija ir jos 

neturi visiškai jokios išeities. Direktorė pristatė veiklas, galimybes ir konkrečią pagalbą, padedant 

toms moterims socializuotis, įgauti gerų įgūdžių ir nebijoti išeiti į gyvenimą su kūdikiu ant rankų. 

Po visų pranešimų vyko apskrito stalo diskusijos, kuriose buvo kalbama apie konkrečius 

žingsnius įgyvendinant Krizinio nėštumo konsultavimo projektą Šiauliuose. 

Renginio globėjas JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis 

Renginio organizatoriai: Krizinio nėštumo centras, Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, Šiaulių m. 

savivvaldybė  

Foto Editos Gulbinienės. Kalba VDO dėstytojas dr. Giedrė Širvinskienė 
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  Pagaliau aiškios kelionės į Pasaulio šeimų susitikimą „ŠEIMOS EVANGELIJA – DŽIAUGSMAS 

PASAULIUI“, Dubline sąlygos. Susitikimas vyks rugpjūčio 21 - 26 dienomis. Pirmoji susitikimo dalis 

(22d.-24d.) daugiau darbinė – trijų dienų šeimų kongresas su puikiais pranešėjais iš Indijos, JAV, 

Sirijos ir kt. Antroji dalis – daugiau šventinė, - milžiniška šeimų minia dalyvaus Šeimų festivalyje (25d.), 

bei iškilmingose šv. Mišiose (26d.), kur tikimasi ir šv. Tėvo Pranciškaus. Taigi, yra paruošti du kelionės 

variantai: trumpasis - „šventinis“ ir ilgasis - „pilnas“. Šventinė kelionė vienam asmeniui gyvenant 

dviviečiame kambaryje kainuoja 565 Eur, gyvenant triviečiame kambaryje 645 Eur. Pilna kelionė 

vienam asmeniui dviviečiame kambaryje 1016 Eur (948 Eur ir 68 Eur dalyvavimas kongrese). Jei dar 

nenugriuvote nuo kainų, ir Jūs laisvi rugpjūčio 21-26, - tai registruojamės ir vykstame į pasaulio šeimų 

šventę.... Registracija – kuo greičiau. Laiškutį pavadinkite DUBLINAS: sutuoktiniams@gmail.com  Jei 

kyla klausimų skambinkite Vijoletai Vitkauskienei 8-614-64704. Jei registruojatės į šventinį variantą 

registruojantis reikia šių duomenų: tikslios pavardės ir vardai (tiek, kiek yra tapatybės kortelėje arba 

pase), jei registruojatės į pilną kelionę reikalingi šie duomenys: tikslios pavardės ir vardai bei pasų arba 

tapatybės kortelių kopijos. Labai gaila, kad šį kartą į šią kelionę jokios finansinės paramos iš šeimos 

centrų nėra…Tikslesnė info prisegtukuose. 
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