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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
Smagu sveikintis saulėtą balandį, kai švenčiame Gyvybės dieną. Kai 1998 metais pradėjome švęsti 

Gyvybės dieną, buvo visokiausių bandymų, - sėkmingų ir ne. Sėkmingiausi pavirto tradicija. Dabar 

sunkiau paliesti žmogaus širdį - mes kasdien tiesiog bombarduojami jautriomis žinutėmis. Laukiame 

- kaip baigsis JAV ir Rusijos priešprieša Sirijoje?.. Nei karo, nei negimusio vaikelio, nei aborto 

vaizdai mūsų taip stipriai nebepaliečia... Nes jau įprasti. Bet yra vienas būdas, kuris VISADA 

paliečia - malda ir meilė. Mūsų malda gali pasiekti tolimiausius žemės kampelius ir griauti storiausias 

sienas. Mūsų meilė, ypač kasdieninė, kuria gyvybę namuose, darbe. Artėjančios Gyvybės dienos 

proga nesugalvoju nieko geriau, kaip priminti labai asmenines a. a. gydytojos ginekologės Bangos 

mintis, kurios buvo išspausdintos "Artumoje" 2017 m. gegužės mėnesį:  

"Kiekvienas kūdikis – tarsi vėžys. Visi žinome, kad nėštumo metu dingsta apetitas, silpna ir pykina 

(kaip chemoterapijos metu), daug nepatogumų ir skausmų sukelia užaugęs pilvas ir gimdymas, 

kūdikis reikalauja nuolatinio dėmesio, moteris negali nieko dirbti, tarsi „iškrenta“ iš visuomenės, o ką 

jau kalbėti apie bemieges naktis, nuovargį ir liūdesį, kai kūdikis suserga! Taigi, pasaulio akimis, 

kūdikis yra tarsi vėžys: kvailystė ir vargas, nesėkmė, ypač jei tai jau antras, trečias ar septintas vaikas 

šeimoje. Bet mylinčios motinos akimis, tai - nuostabiausia Dievo dovana, didžiausia laimė, 

praplatinanti širdį ir vedanti į šventumą. 

Gal kai mes nepriimame kūdikių per kontracepciją ir abortus, vėžys yra kitas būdas Dievui pasibelsti 

į mūsų širdis, pakviesti į šventumą? Tie, kurie atviri Dievo meilei ir dovanoms, su vienodu 

džiaugsmu priima ir kūdikį, ir vėžį. Vėžys – tai mano šiandienis kūdikis, ir aš mylėsiu jį visa širdimi 

kaip tikrą Dievo dovaną, kaip perlą. Man buvo labai baisu, kol chemoterapiją priėmiau kaip grėsmę, 

o ne turtą. Dabar esu laiminga (2013 01 03)."  

Visas tekstas: www.artuma.lt/archyvas/rinktiniai/show/meile-visada-dovanoja-gyvybe 

Jaunimo rengimas šeimai 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Birštono dekanato šeimos centras  

Jiezno parapijoje tėvams, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai komunijai kiekvieną antradienį vyksta 

užsiėmimai. Vasario - kovo mėnesiais tėvams buvo rodomas DVD seminaras „Per juokus į geresnę 

santuoką“. Kovo 27 d. tėvai buvo pakviesti į KVŠC vadovės J. Bernatonienės paskaitą „Kaip kalbėti 

su vaikais apie lytiškumą“, kurios metu pristatytas bažnyčios mokymas apie lytiškumą bei kas yra 

lytinis švietimas ir kokios yra jo grėsmės. Tėvai buvo paraginti patys klabėti su vaikais lytiškumo 

temomis ir prisiimti šią atsakomybę, o ne palikti mokykloms. Tėvai po susitikimo dalijosi savo 

pastebėjimais.  

Kovo 21 d. Širvintose vyko paskaita mokytojams „Lytinis ugdymas ar švietimas?“. Širvintų dekano 

kun. L. Klimo iniciatyva, tikybos mokytojai Renatai padedant, į parapijos salę buvo pakviesti 

Širvintų mokyklų mokytojai. Paskaitos metu pristatyti esminiai skirtumai tarp lytinio ugdymo ir 

lytinio švietimo. Mokytojai pakviesti ir padrąsinti rengti jaunimą šeimai, puoselėti šeimos vertybes, 

suteikti viltį, kad kiekvienas gali sukurti darnią šeimą nors tam  ir reikia pastangų. Susitikimą vedė ir 

paskaitą skaitė KVŠC vadovė J. Bernatonienė.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.artuma.lt/archyvas/rinktiniai/show/meile-visada-dovanoja-gyvybe
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Balandžio 4 d. vyko susitikimas - paskaita su Kaišiadorių Gudienos darželio - mokyklos „Rugelis“ 

darželinukų auklėtojomis ir mokytojomis „Kaip kalbėti apie lytiškumą ir rengimą šeimai su 

darželinukais ir pradinukais“. Paskaitos metu mokytojams pristatyti esminiai skirtumai tarp lytinio 

ugdymo ir lytinio švietimo. Po paskaitos diskusijos metu mokytojai dalijosi, kad yra mokinių, kurie 

nemato darnios šeimos pavyzdžio ir dėka „Sveikatos, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo“ 

programos vaikams suteikiama galimybė šiek tiek susipažinti su šeima. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

„Pažink save“ mokymai Raseiniuose 

Kovo 17 d. Kauno „Pažink save“ komanda vedė mokymus Raseinių parapijos sutvirtinamiesiems. 

Beveik 60 jaunuolių būrys gilino žinias ir diskutavo savęs pažinimo, draugystės, įsimylėjimo, 

tikrosios meilės laukimo ir gyvybės temomis. Džiugu, kad kartu mokymus vedė ir dvi raseiniškės, su 

programa ir komanda susipažinusios prieš mėnesį Raudondvaryje vykusiuose „Pažink save“ 

savanorių mokymuose. 

Keletas dalyvių atsiliepimų: 

 Labiausiai patiko tema apie gyvybę ir susilaikymą (nuo ankstyvųjų lytinių santykių). 
Manau, kad tai yra naudinga informacija, kurią reikia pasakoti jaunimui. 

 Sužinojau daugiau apie nėštumą bei aborto žalą, taip pat naudingų dalykų apie meilę. 

 Man patiko pietūs… o jeigu rimtai, tai buvo įdomu, privertė susimąstyti apie daug 
dalykų. Buvo smagu! 

 Aktuali tema buvo lytiniai santykiai ir 
abortas, nes apie tai nekalba mokykloje. 

 Šis šeštadienis buvo ypatingas. Svečių 
Jūros ir Simo liudijimas buvo tikrai 
įkvepiantis. 

 Manau, kad aktualiausia tema buvo 
apie lytinius santykius, nes visi 
paaugliai nori žinoti apie tai kuo 
daugiau. 

 Iš pradžių galvojau, kad tai nesąmonė, 
bet paskui savo nuomonę pakeičiau. 

 Mes visi turime suprasti, kad visi 
turime teisę gyventi – net jei tau tik 3 
mėnesiai nuo pradėjimo… 

Plačiau skaitykite: http://www.raseiniuparapija.lt/pazink-save-mokymai-sutvirtinamiesiems.htm  

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Kovo mėnesio kūno teologijos kurso sesija. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.raseiniuparapija.lt/pazink-save-mokymai-sutvirtinamiesiems.htm
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Kovo 10 d. (šeštadienį) susirinkome nagrinėti kūno 

teologijos kitoje aplinkoje – Panevėžio Kristaus 

Karaliaus Katedros patalpose – kun. A. Lipniūno 

klasėje. Kun. Rimantas Kaunietis, 6-to susitikimo 

palydėtojas išsakė daugybę svarbių pastebėjimų šios 

sesijos tema „Bažnytinės santuokos sudedamosios: ko 

reikia santuokai?“ Sesijos metu aiškinomės, kas yra 

svarbu abiems sužadėtiniams, norint išties būti 

pasiruošus santuokai. Galbūt keista, tačiau šioje temoje 

kalbėjome apie autorių pateiktas potėmes: abortą, 

kontracepciją. Palydėtojo paskatinti visi supratome, 

kad gyvybės kultūra šeimoje yra ypač svarbi, o abortas 

– žalojantis 

moters organizmą 

ir sielą veiksmas. Kadangi sesijos pabaigoje dalyviai atliko 

interaktyvias užduotis – nagrinėjome populiariosios muzikos 

klipus moraliniais klausimais – visiems tai pakėlė nuotaiką ir 

suteikė daugiau kūrybiškumo (šie jausmai atsispindi ir 

nuotraukoje).  

Panevėžio pažinksaviukai minėjo Pasaulinę Dauno sindromo 

dieną.  

Kovo 21-ąją dieną Panevėžio pažinksaviukai susivienijo tam, 

kad paremtų tuos tėvelius, kurie augina vaikučius, turinčius 

Dauno sindromą. Pažinksaviukai užsimovė skirtingų raštų 

kojines ir su džiaugsmu nusifotografavo bei nuotrauką, kaip jungimąsi į tos dienos akciją, patalpino 

facebook‘o paskyroje.  

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Mažeikių dekanato šeimos 

centras 

Kovo 23 d. svečiavomės Nidoje 

su „Mamos – dukros popiete“. 

Neringos gimnazijoje vyko 

susitikimas su 8 nuostabiomis 

mamomis ir jų dukromis. 

Kalbėjomės vaisingumo 

pažinimo ir brendimo keliamų 

iššūkių klausimais.  

Popietę remia: Neringos 

gimnazija ir Renovabis 

Vilkavišklio  vyskupijos  šeimos  centras 

Prienų visuomenės sveikatos biuro iniciatyva atsinaujino bendradarbiavimas su Vilkaviškio 

vyskupijos šeimos centru, nes prieš keletą metų jis buvo labai intensyvus – lektorė L. Braukylienė iš 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Marijampolės dekanato šeimos centro buvo kviečiama į Prienų savivaldybės mokyklas skaityti 

paskaitas lytiškumo temomis. 

Kovo mėnesį vyko Marijampolės dekanato šeimos centro susitikimai Jiezno gimnazijoje ir Naujosios 

Ūtos pagrindinėje mokykloje. Mokiniai susidomėję klausėsi ir stebėjo vaizdo medžiagą apie žmogaus 

gyvybės pradžią ir lytiškumą kaip galimybę atėjus laikui dalyvauti šiame nuostabiame, pagarbos 

vertame vyksme, kurio geriausios sąlygos – meilė ir šeima. 

Marijampolės dekanato Jungėnų pagrindinėje mokykloje susitikimas vyko socialinės pedagogės 

iniciatyva. 8 – 10 kl. vaikinų ir merginų grupėse vyko pokalbiai apie lytiškumo dovaną, susijusią su 

kūno pokyčiais ir vaisingumu. Didelį susidomėjimą parodė vaikinai – jie suprato, kad lytiškumui 

skleistis reikia pagarbos ir atsakomybės, o ne komercinio požiūrio, kuriuo remiasi pornografija, 

prostitucija, kontracepcija. 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre kovo 13 d. vyko seminaras mokytojams apie 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos integravimo galimybes. Jame 

dalyvavo ne tik dorinio ugdymo – tikybos ir etikos, bet ir kitų dalykų – biologijos, literatūros, 

mokytojai, klasių auklėtojos. Seminaro metu pristatyta vaizdinė medžiaga (filmai, skaidrės), 

metodinės priemonės, popamokinei veiklai tinkantys būdai (Pažink save programa), atskleisti 

vertybiniai momentai ir dėl to kylantys vertybių konfliktai, dėl ko labai svarbus bendradarbiavimas 

su tėvais, jų švietimas. Dalyviai gavo žurnalų Meilės santykiai, bukletų, lankstinukų iš šeimos centro 

, nes lektorė L. Braukylienė yra ne tik dorinio ugdymo mokytoja, bet ir šeimos centro savanorė. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

„Pažink save“ seminaras 2018 m. kovo mėn. 23-25 d. 

Vilniuje buvo organizuotas „Pažink save“ 

savaitgalis „Marijos namuose“ prie joanitų 

vienuolyno, kurio metu buvo pravesta visa 

rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 

programa, siekiant pritraukti naujų 

savanorių. Programa buvo nukreipta į 1-3 

kurso studentus, taip pat dalyvavo 

Krekenavos sutvirtinamųjų grupė. Iš viso 

dalyvavo 17 dalyvių. Savaitgalio metu buvo 

pakviesta ir viena sutuoktinių pora Monika 

ir Paulius, kuri liudijo ir pasidalino savo 

patirtimi „Kelias į santuoką“.  

Džiaugiamės, kad po šio savaitgalio, norą 

savanoriauti išreiškė net 4 jaunuoliai ir 

džiugiai priėmėme į savanorių būrį! Dar ruošiantis renginiui (kovo 15 d.) XFM radijo laidoje 

kalbėjome apie lytiškumo ugdymą ir artėjantį „Pažink save“ savaitgalį. Laidos įrašą galite paklausyti: 

https://soundcloud.com/xfmlt/pazink-save 

 

Atsiliepimai iš savaitgalio: 

 Visa informacija buvo tokia aktuali mums „jaunimui“, jog kiekvienas bent kartą turėtų 
sudalyvauti šioje programoje. Viskas buvo taip aiškiai pasakyta ir parodyta, jog neatsakytų 
klausimų neliko. (Sutvirtinamoji Beatričė)  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://soundcloud.com/xfmlt/pazink-save
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 Jau pačią pirmą dieną man pradėjo patikti ir tikrai nesigailiu, kad čia atvykau. Man patiko 
viskas! Paskaitos buvo tikrai įdomios, o ypač, kai dar paremta asmeniniu liudijimu. 
(Sutvirtinamoji Greta)  

 Esu Jums visiems labai dėkinga už šią programą, laiką, dėmesį ir krūvą energijos. Labai 
džiugu, jog tokiomis temomis yra kalbama jauniems žmonėms. Kad ir kokiais suaugusiais 
galim mes apsimetinėti – visada galima ką nors naujo išmokti, pasisemti ar prisiminti. Ačiū 
Jums už tai! (Studentė Ugnė)  

Taip pat toliau buvo aktyviai vedamos 

pamokos Vilniaus miesto, rajono ir aplinkinių 

miestų mokyklose: su Vilniaus r. Rudaminos 

F. Ruščico gimnazijos vienuoliktokais buvo 

kalbama temomis „Aš“, „Vertybės ir 

charakteris“, „Jie ir jos“, „Ar tai meilė?“ 

(kovo 13 ir 20 d.), Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazijos vienuoliktokai ir dvyliktokai 

išklausė temas „Jie ir jos“, „Ar tai meilė?“ bei 

„Kodėl verta laukti?) (kovo 14 d.), Vilniaus 

Užupio gimnazijos dešimtokai turėjo 

susitikimą tema „Ar tai meilė?“ (kovo 19 d.), 

Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje 

aštuntokai gerą pusdienį skyrė „Pažink save“ 

temoms, išklausė šešias pirmąsias programos temas (kovo 30 d.), taip pat kovo 17 d. tema „Jie ir jos“ 

kalbėjome jaunuoliams Lietuvos šeimos centrų metinėje konferencijoje. 
 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Sužadėtinių grupių vadovų mokymai 

Kovo 23-24 d. Šeimos centre vyko sužadėtinių grupių vadovų mokymai. Šiame, jau ketvirtajame 

vadovams skirtame seminare, tema „Iššūkiai gyvybei. Natūralūs šeimos planavimo metodai“ savo 

žiniomis ir įžvalgomis dalijosi doc. dr. N. Liobikienė, NŠP mokytoja V. Šlopšnienė bei sutuoktiniai 

Laura ir Mažvydas Aleknos. Dalyviai gilinosi į Bažnyčios mokymą, šiuolaikinės medicinos žinias, 

kėlė klausimus ir kartu ieškojo atsakymų. Seminaras paskatino giliau pažvelgti į Gyvybės kultūros 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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grožį ir porose kylančius iššūkius. Rėmėjas - Vokietijos katalikų akcija Renovabis. 

Telšių vyskupija 

Kovo 6 d. Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijoje sėkmingai 

startavo pirmoji šioje parapijoje grupė, kurią moderavo 

nauji centro savanoriai Ilma ir Ignas. 

 

 

 

Plačiau galite skaityti: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1021225378

3641745&set=a.10200384273831418.1073741826.12925

82424&type=3&theater 

 

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Marijampolės dekanato šeimos centre jau antra sužadėtinių grupė šiemet baigė pasirengimo 

santuokai per 8 susitikimus programą. Pirmą grupę vedė Laimos ir Petro Kuzmų pora, padedant kun. 

Ž. Kulpiui. Iki šiol sužadėtiniai buvo rengiami per 4 susitikimus, jungiant po dvi temas, nes skirtingai 

nuo didžiųjų miestų, čia yra didesnis kursų šeštadieniais poreikis – praeitais metais iš 16 

Marijampolėje santuokai rengtų sužadėtinių grupių, 10 grupių vyko šeštadieniais, o tik 6 grupės – 

šiokiadieniais. Todėl ir sužadėtiniams bei jų rengėjams patogiau atvykti 4 kartus. Vilkaviškio 

vyskupijos šeimos centro pageidavimu pereita prie 8 susitikimų. Teikiama pagalba Marijampolės 

dekanato šeimos centrui, registruojant sužadėtinius ir sudarant grupes kursams, greit prasidės 

mokymai naujiems sužadėtinių rengėjams. 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Kaišiadorių dekanato šeimos centre kovo 16 d. vyko šeimų susitikimas “Vakarai su šeima” 

Susitikimo tema Gavėnios metui - „Mano santykis su Jėzumi“. Susitikimo metu kiekvienas gavo 

individualią užduotį peržvelgti savo santykį su Dievu, savo maldos gyvenimą, švento Rašto skaitymą. 

Įsivardinti koks tas santykis yra ir koks norėčiau, kad būtų. Ką savo santykyje galėčiau įsipareigoti 

pagerinti. Po individualios užduoties vyrai ir moterys skirstėsi į grupeles ir vyko pasidalinimai 

grupelėse. Susitikimas pradėtas graudžių verksmų giedojimais, o užbaigtas bendra malda. 

Kovo 23 d. susitikimo “Vakarai su šeima” metu tęsėme Standfordų knygos „Krikščioniškos šeimos 

atstatymas“ skaitymą ir diskutavome tema  „Ir du taps vienu kūnu“. Kalbėjome kada ir dėl kokių 

priežasčių sutuoktiniai netampa vienu kūnu. Viena iš priežasčių yra tai, kad vienas iš sutuoktinių 

„nepalieka tėvo ir motinos“ ir kas porai galėtų padėti. Vyko liudijimai, pasidalinimai, bendra malda ir 

Gavėnios giesmių giedojimas ir, žinoma, bendravimas prie arbatos.  

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Susitikimas „Šių dienų iššūkiai šeimai“ 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212253783641745&set=a.10200384273831418.1073741826.1292582424&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212253783641745&set=a.10200384273831418.1073741826.1292582424&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212253783641745&set=a.10200384273831418.1073741826.1292582424&type=3&theater
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Šeimos centre tęsiame susitikimų ciklą „Meilė niekada nesibaigia“. Kovo 23 d. apie šeimos 

sampratą, gyvybės etikos dilemas ir apie krikščioniškus veikimo būdus sekuliarioje visuomenėje 

kalbėjo doc. dr. Vincentas Vobolevičius.  

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5579&pg=1  

Seminarą parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis. 

Projektas „Bendruomeniniai šeimos namai“ kviečia: 

Tęsiame seminarų ciklą „„Dvasinis augimas šeimoje“. Šis ciklas yra Kauno miesto projekto 

„Bendruomeniniai šeimos namai“, kurį su aštuoniais partneriais vykdo Kauno savivaldybė ir 

Psichologinės paramos ir konsultavimo centras, dalis. Be šio seminarų ciklo taip pat teikiame 

nemokamas konsultacijas nuo priklausomybių kenčiantiems žmonėms ir jų šeimoms. Konsultacijas 

teikia priklausomybių konsultantė eduk. mgr. Virginija Blaževičienė. Būtina registracija tel. 8 611 

11916. 

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas. 
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Seminaras „Natūralus šeimos planavimas – sutuoktinių 

tarpusavio santykių gerinimo kelias“. 

Balandžio 6 d. Šeimos centre vyko seminaras „Natūralus šeimos 

planavimas – sutuoktinių tarpusavio santykių gerinimo kelias“, kurį 

vedė eduk. mgr. Vilija Šlopšnienė. Seminaro metu dalyviai sužinojo 

kokie yra šeimos planavimo būdai, kuo ypatingas natūralus šeimos 

planavimas ir kokią įtaką jis turi poros santykiams. Dalyviai žiūrėjo 

filmą, dalijosi mintimis ir išbandė praktines užduotis. Su džiugia 

nuotaika ir namų darbais atsisveikino iki sekančio susitikimo. 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

2018-05-19 

Utenos Dievo Apvaizdos parapijoje organizuojama 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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ŠŠeeiimmųų   ŠŠvveennttėė   

Programa:  

 11.00 Katechezė 

 12.00 Šv. Mišios 

 13.00 Koncertas 

 14.00 Žaidimai ir agapė 

Svečiuose kunigas Gintaras Vitkus SJ ir Vilniaus jėzuitų 
gimnazijos choras "Krantas" 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Palangos dekanato šeimos centras 

Kovo 23 d. Palangos šeimų bendruomenė maldoje rinkosi 

bendrystėje su Dievo žodžiu apmąstyti Verbų sekmadienio 

istoriją ir parengti širdis Šv. Velykų slėpiniui - mūsų 

Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo džiaugsmui. 

Dėkojame mus kuruojančiam kun. R. Starkučiui už 

pastiprinimą Dievo žodžiu. 

 

Kovo 9 d Klaipėdos miesto šeimos 

centre 7 sutuoktinių poros baigė 

Santuokos Sakramento kursą. 

Džiaugiamės porų žingeidumu ir 

atvirumu. 

 

Dalyvių atsiliepimai: 

 Kursai buvo naudingi. Išmokome 
ir mokomės naujų dalykų, kurie 

padeda mūsų tarpusavio santykiams. Įsimylėjau vyrą iš naujo  (36 m. moteris). 

 Labai patiko. Gavau praktinių patarimų, kuriuos bandome pritaikyti šeimos gyvenime. 
Kursas reikalingas ir seniai susituokusiems ir ką tik vedusiems. Įsiminė tema apie konfliktų 
sprendimo būdus. Ačiū kurso organizatoriams už pastangas ir kantrybę (62 m. vyras). 

 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Visą kovo mėnesį Marijampolės dekanato Kalvarijos šeimų klube trečiadieniais vyko DVD kursas 

tėvams, auginantiems paauglius. Jame dalyvavo 10 mamų, vienas tėtis ir mokytoja. Diskusijose buvo 

nuoširdžiai dalijamasi patirtimi, bendraujant su paaugliais, neretai prisimenant savo paauglystės 

patirtį, vertinant savo tėvų elgesį analogiškose situacijose; atliekant namų užduotis buvo apklausiami 

paaugliai, domimasi jų nuomone. Vedant šį kursą su Marijampolės dekanato šeimos centru 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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bendradarbiavo Giedrė Baliūnienė, kuri su vyru Nerijumi ir toliau žada dalintis idėjomis apie 

renginius su Kalvarijos šeimomis. Užsiėmimai vyksta pagal kompleksinės pagalbos šeimai projektą. 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojų Susikaupimo diena 

Kovo 27 d. Palemono parapijos namuose vyko institucijų darbuotojų Susikaupimo diena. Ją vedė 

Vilniaus Šventojo Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos rezidentas, 

biblinės teologijos licenciatas kun. Mozė Mitkevičius. Šią dieną kartu 

su Kauno arkivyskupu Lionginas Virbalu ir sielovados bendradarbiais 

žvelgėme į psalmes, ieškodami, ką jos sako apie mus ir mūsų 

gyvenimą ir kaip suprasti neretai žiaurias Senojo Testamento scenas. 

Susikaupimo dienoje taip pat skirta laiko maldai – Valandų liturgijai 

(Dieninei), šv. Mišioms ir Eucharistijos adoracijos valandėlei. 

Keletas kunigo Mozės minčių: 

„Kaip vaikai, ištarę pirmuosius žodžius, džiūgauja, dar jų 
nesuprasdami, kaip augdami išmoksta tėvų kalbos, taip ir žmogus 
turi visą gyvenimą tam, kad pamažu mokytųsi suprasti Dievo 
kalbą, jo mąstymo logiką. 

Daugeliui pasibaisėjimą kelianti 137 psalmės eilutė „Laimingi, 
kurie paims tavo mažylius ir tėkš juos į uolą!“ kalba apie blogio 
sunaikinimą savo širdyje tol, kol jis netapo pritarimu mūsų 
veiksmais. Uolos įvaizdis perkelia į Naująjį Testamentą: Kristus 
mūsų uola ir stiprybė. Dievas jau šiandien stoja drauge su mumis 
į kovą su mūsų blogiu ateityje. Dėl Jo jau dabar galime švęsti 
pergalę. Dievas apgina kiekvieną, kurie priklausome Jam. 

Dievas pajėgus sunaikinti blogį, tačiau jei mumyse tik blogis? Kas tuomet lieka? Dievas 
sunaikina mus pačius? „Įvyksta paradoksas: Dievas naikina blogį ne sunaikindamas , bet 
atleisdamas. Tai Velykinė pergalė be jokių šansų blogiui toliau mumyse egzistuoti“. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5583&pg=1 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Kovo 13 d. Palangos dekanato šeimos centro vizitacija. Išgirdome 

kun. dr. M. Venskaus viziją apie Palangos šeimos centro veiklų 

kryptis, aptarėme kylančius sunkumus įgyvendinat sužadėtinių 

programą ir pasidžiaugėme pagalbos šeimoms krizėse nuveiktais 

darbais. Dėkojame savanoriams, vadovei Birutei ir klebonui kun. 

dr. Mariui Venskui už visapusišką palaikymą ir bendrystę šeimų 

pastoracijoje! 

Vizitacijas remia: Renovabis, Immaculata. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Kovo 14 d. Tauragės dekanato šeimos 

centro vizitacija. Gavėnios vakarą 

praleidome su „7 paskutiniais Kristaus 

žodžiais“ ir Tauragės dekanato šeimos 

centro savanoriais. Savanoriai pasidalijo 

savo patirtimi, ką jų šeimai reiškia 

paskutinieji Jėzaus pasakyti žodžiai prieš 

mirtį ir paliudijo apie svarbą keliauti su 

Evangelijos žinia pas sužadėtinius. 

Džiaugiamės parapijos klebono ir vikarų rūpesčiu ir stipriu įsijungimu į sužadėtinių programos 

įgyvendinimą! Dėkingi Loretai ir Gintautui už lygiai metus trunkančią tarnystę koordinuojant 

dekanato šeimos centro veiklas. 

Vizitacijas remia: Renovabis, Immaculata. 

Kovo 19 d. Telšių vyskupijos šeimos centro 

atstovų susitikimas su Šiaulių vyskupijos šeimos 

centro direktore Edita Gulbiniene. Susitikimo 

metu aptarėme vyskupijos šeimų pastoracijos 

koordinavimo darbų produktyvumą, dekanatinių 

šeimos centrų uždavinius ir jų įgyvendinimo 

patirtis. Dėkojame Editai už priėmimą ir 

pasidalijimą ilgamete patirtimi koordinuojant 

Šiaulių vyskupijos šeimos centrą! 

Susitikimą remia: Renovabis, Immaculata. 

 

Vilkaviškio  vyskupijos  šeimos  centras 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras kovo 09-10 dienomis dekanatų savanorius pakvietė į 

gavėnios rekolekcijas. Atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus raginimą organizavome naktinę 

Švenčiausiojo Sakramento adoraciją. Eiti į gilumą tikėjime per šias dienas padėjo teologijos mokslų 

daktarė Lina Šulcienė.  

Atsiliepimai:  

 Labai dėkinga lektorei, kuri kalbėjo ne dažniausiai žinomomis frazėmis, o išmąstytomis, 
tikėjimo tėvų išgyventomis mintimis, liečiančiomis tikėjimo gelmes. 

 Ačiū už charizmatišką lektorę, už atgailos ir maldos patirčių perteikimą. Tikiuosi, kad po 
šių rekolekcijų su Dievo pagalba išmoksiu labiau mylėti kitus nei save. 
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Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Lietuvos šeimos centrų metinė konferencija, kovo 17 d. Trakuose 

Paskutiniuose aplinkraščio numeriuose nuolat matydavome kvietimą į LŠC metinę konferenciją 

„Tikėjimas ir kasdienybė“.  O šiame numeryje jau 

pasidalinsime įspūdžiais iš jos.  Tie, kurie galėjo atvykti 

seniai jau pasidalino įspūdžiais su tais, kuriems šiais 

metais nepavyko sudalyvauti. O priežasčių buvo įvairių. 

Kaip organizatoriams teko jas sužinoti. Vieną iš jų 

paminėsime. Deja, turbūt liūdniausia, apsisprendusiai 

atvykti šeimai, tai netikėti – vaikų susirgimai. 

Šeštadienio diena išaušo giedra ir vėjuota. Iš visų 

Lietuvos kampelių šeimos ir garbingi svečiai važiavo į 

mažą, ežeringą, istorinį, jaukų, turistinį miestelį Trakus. 

Nors išvardintos miestelio savybės yra didelis kriterijus 

rengti konferencijas, bet jis buvo pasirinktas, dar kartelį 

priminsime, Jums Mielieji, kodėl – tai dėl Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paskelbtų 2018 

metų. 

Trakuose jau nuo ankstyvo ryto 32 savanorių pulkas jau tvarkėsi Kultūros rūmuose, kuriuose turėjo 

įvykti pirmoji konferencijos dalis su plenariniais pranešimais ir sveikinimo žodžiais, kuriuo tarė 

kardinolas A. J. Bačkis, vyskupas A. Poniškaitis, LR socialinės apsaugos ir darbo ministras L. 

Kukuraitis ir kiti. 

Po pietų antroji konferencijos dalis persikėlė į Trakų Vytauto Didžiojo gimnaziją, kur pasistiprinę 

gimnazijos valgykloje skirstėmės į grupeles ir ėjome klausytis teminių pranešimų, kurių buvo labai 

didelis pasirinkimas, net 7 grupės. 

Prieš paskutinioji konferencijos dalis persikėlė į baziliką, kurioje vyko iškilmingos šv. Mišios, kurias 

aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas G.Grušas. Giedojo Vilniaus arkikatedros choras, kuris 

atliko IX Pasaulinio šeimų susitikimo himną. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Na, o paskutinė konferencijos dalis, agapė, sukvietė į Trakų Galvės restoraną pasivaišinti kibinais ir 

sultiniu, ir žinoma bendravimu vieni su kitais. Tai buvo puiki proga visiems susitikti ir pasidžiaugti 

vieni kitais ir savo prasminga misija darbuose.  

Norime pasidžiaugti, kad visi savanoriai buvo iš Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos. O trys 

savanorės atsiliepė iš Vilniaus Jėzuitų gimnazijos. Verta paminėti, kad moksleiviams ši savanorystė 

buvo didelė patirtis, nes pirmą kartą teko dalyvauti tokioje savanoriškoje veikloje. Todėl buvo puikiai 

nusiteikia mums padėti ruošiant patalpas, kuriose vyko renginiai, pasitinkant svečius ir juos palydint į 

darbo grupes, registruojant 

atvykusius žmones. Tačiau 

daugiausia savanorių rūpinosi 

mažaisiais konferencijos 

dalyviais – vaikais.  

Patys mažiausieji, 2-3 ir 4-5 metų 

vaikai, leido laiką žaidimų 

kambariuose, kurie buvo įrengti 

netoli tėvų. 6-8 metų ir vyresni 

vaikai keliavo į Amatų centrą ir 

Trakų pilį, kur jiems buvo organizuotos edukacinės veiklos. 

Savanoriai stengėsi vaikus sudominti įvairiais žaidimais ir 

veiklomis. Nelengva buvo su pačiais mažiausiais, kurie yra 

įpratę daug laiko leisti su tėveliais ir greit jų pasiilgdavo. 

Kartu dėkojame ir mokytojai Onai Taločkaitei iš Trakų 

Vytauto Didžiojo gimnazijos, kuri puikiai juos koordinavo ir 

visoms kitoms mokytojoms, parapijos savanorėms, 

prisidėjusioms prie šios renginio.   

Iš viso šiame renginyje dalyvavo apie 250 žmonių, iš jų 25 vaikai. 

Renginį finansavo Vokietijos katalikų akcija Rytų Europos šalims remti Renovabis. 

O štai keletas savanorių atsiliepimų ir įspūdžių. 

 Kiekvieną kartą kur nors dalyvaudama, tikiuosi kažką naujo patirti ar sužinoti, 
džiaugiuosi, kai nenusiviliu. Taip ir šį kartą eidama savanoriauti jaučiausi puikiai, kai 
galėjau padėti žmonėms, su jais pabendrauti. Buvo be galo puiki šventė ir nuostabūs 
žmonės! (Jurgita ). 

 Savanoriauti šiame renginyje (šeimos dienoje) nusprendžiau, nes tai man pasirodė įdomu, 
nauja ir verta dėmesio. Taip pat visada norėjau pabūti šeimos dienoje, nes apie ją labai daug 
esu girdėjusi, bet vis neteko ten būti. Įgijau daug patirties, susipažinau su labai 
nuoširdžiais, maloniais ir kūrybiškais žmonėmis bei puikiai praleidau laiką (Ernesta ). 

 Stengiuosi savanoriauti kuo daugiau. Dažniausiai atlieku savanorystę renginiuose, kurie 
susiję su socialine veikla, nes tai man atrodo gražus poelgis kitų žmonių, kuriems reikia 
mano pagalbos, atžvilgiu. Kiekviena savanorystė suteikia daug patirties ir naujų igūdžių. 
Būtent ši savanorystė mane sužavėjo tuo, kad renginio organizatoriai ir mokytoja kreipėsi 
pagalbos į jaunimą - o šis maloniai sutiko, tiek jaunesni, tiek vyresni mokiniai. Kadangi 
renginio tema buvo šeima, mane tai sudomino, nes, manau, tai kiekvienam labai artima bei 
aktualu (Martyna). 
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Renginiai visuomenei 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Krikščioniškas kino klubas kovo 9 d. kaišiadoriečius sukvietė žiūrėti neužmirštamą filmą “Šešėlių 

žemė” apie nuostabią teologo ir rašytojo C. S. Lewis ir poetės Džojos Deividmen - Grešem meilės ir 

kančios istoriją. Gavėnios kinas susirinkusiųjų buvo įvertintas ašarų 

upeliais.  

Širvintų dekanatas, Želvos parapija 

Kovo 4 dieną grupelė mažųjų Želvos parapijiečių, lydimų Šeimos centro 

savanorių Rasos ir Gintauto Povylių, lankėsi Vilniuje. Čia želviškiai žiūrėjo 

spektaklį Mažajame teatre, pabuvojo Arkikatedroje ir jos Šv. Kazimiero 

koplyčioje, taip pat pasidairė ir po Kaziuko mugę. Ši išvyka - pagalba 

parapijos šeimoms, tėveliams, kurie ne visada turi laiko ir galimybių 

nuvežti savo vaikus į kultūrinius ar kitokius renginius sostinėje. Vaikams ši 

išvyka labai patiko. Reikia manyti, tokia ji ne paskutinė. Kitą kartą kartu 

rūpėtų pasiimti ir kitus tėvelius bei mamas - galbūt ir jie atras laiko 

pakeliauti kartu. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Tėvų, auginančių vaikus su negalia, savipagalbos grupė Raseiniuose 

Kovo 21 d. Raseinių dekanato Šeimos centro „Tėvų, auginančių vaikus su negalia“ savipagalbos 

grupė minėjo Pasaulinę Dauno sindromo dieną. Mamos ir vaikai gamino velykines puošmenas, 

vaišinosi ir žaidė. 

Mamos Sandrinos liudijimo galite klausyti:  

https://m.facebook.com/story.php?s

tory_fbid=994918533997634&id=870313509791471  

Vaikų dienos grupė  

Kovo 6 d. pasirašėme sutartį su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir tęsiame Vaikų dienos 

grupės užsiėmimus. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Kovo mėnesį vaikai iš sunkumus patiriančių šeimų 

lankėsi VšĮ „Ars et mundus“ meninėse-edukacinėse 

dirbtuvėse. Čia jie mokėsi pažinti pasaulį ir ugdė 

meninius gebėjimus. Kiekvieną trečiadienį Šeimos 

centre kartu su liaudies meistre Vilija Ratautiene ir 

grupės vadove socialine darbuotoja Žaneta 

Šimkiene vaikai taip pat mokėsi juostų pynimo 

paslapčių.  

 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Anykščių dekanatas 

Kovo 3 dieną, Anykščių dekanato Šeimos centro kvietimu, Anykščiuose lankėsi kunigas egzorcistas, 

teologijos mokslų daktaras Arnoldas Valkauskas.  

Į susitikimą su kunigu atvyko daug jaunų šeimų bei brandaus amžiaus anykštėnų - bažnyčia buvo 

pilna žmonių, ieškančių dvasinės stiprybės. Kunigas kalbėjo apie dvasinius pavojus bei dvasinius 

sužeidimus. 

Katechezės metu kunigas akcentavo, kad yra daug dvasinių sužeidimų, kurių negali išgydyti 

gydytojas, tai gali padaryti tik malda. Apie asmeninį išgijimą maldos pagalba liudijo kartu su kunigu 

atvykęs svečias. Po to buvo aukojamos vidinio išgydymo pamaldos. 

Anykščius kunigas atvyko su šlovinimo ir užtarimo komanda. Po šv. Mišių buvo užtarimo malda dėl 

asmeninių vidinių sužeidimų gydymo. 

Susitikimą rėmė Renovabis. 
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Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

KVIEČIAME! 

Profesoriaus Stasio Šalkauskio intelektualinės minties ir jo atstovautos filosofinės 

srovės minėjimas „Išminties šventė“ 

Gegužės 11d. (penktadienis) 

Šventės atidarymas Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje 

St. Šalkauskio g. 3, Šiauliai 

11.15- 12.00  val. Dr. Vytautas Ališauskas, Dr. Mantas Adomėnas „Ar mums vis dar aktuali Lietuvos 

kaip tilto tarp Rytų ir Vakarų idėja, kurią plėtojo Stasys Šalkauskis ?“. 

Konferencija „Kultūros filosofija ir prigimtinė teisė“  

I DALIS 

Šiaulių universiteto biblioteka 

Vytauto g. 84, Šiauliai 

13:30- 14:15 val. Sveikinimo žodžiai: Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Eugenijus 

Bartulis, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Šiaulių universiteto rektorius Donatas Jurgaitis. 

14.15- 15.00 val. Profesoriaus Vytauto Radžvilo ir Dr. Vytauto Ališausko debatai „ES krikščionybės 

išlikimui palankus, ar žalingas projektas ?“. 

15. 00- 15.15 val. kavos pertrauka 

15.15 - 16.30 val. Dr. Žygimantas Pavilionis, Dr. Laurynas Kasčiūnas, Valstybės žurnalo vyriausiasis 

redaktorius  Eduardas Eigirdas,  „Mūsų prigimtinė teisė priešintis egzistencinėms grėsmėms: Astravo 

atvejis“. 

16.30- 17.30 val. Jose Colen (Navaros universitetas, Princetono universitetas) Pirmoji paskaita iš 

serijos „Žmonių giminė: saitai ir ribos“. 

19:15 - 20. 30 val. Klasikinės muzikos vakaras 

Saulės koncertų salė 

Tilžės g. 140, Šiauliai 

Gegužės 12d. (šeštadienis) 

Konferencija „Kultūros filosofija ir prigimtinė teisė“ 

II DALIS 

Šiaulių universiteto biblioteka 

Vytauto g. 84, Šiauliai 

9.30 - 10.30 val. Jose Colen (Navaros universitetas, Princetono universitetas) Antroji paskaita iš ciklo 

„Žmonių giminė: saitai ir ribos“. 

10.30- 10.40 val.  Kavos pertrauka 

10. 40. – 11.40 val. Jose Colen (Navaros universitetas, Princetono universitetas) Trečioji paskaita iš 

ciklo „Žmonių giminė: saitai ir ribos“. 

 11. 40- 12. 40 val.. Dr. Andrew Hegarty Universiteto idėja (Tomo Moro instituto prezidentas, 

Oksfordo universiteto dėstytojas).  

13.00- 14.00 val. Pietūs  

Darbas sekcijose 

III DALIS 

Šiaulių universiteto biblioteka 

Vytauto g. 84, Šiauliai 

1. Ekonomika, moralė ir visuomenė 
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14.15- 15.15 val.  Diskusija. Sėkmingos visuomenės principai: profesorius Egidijus 

Aleksandravičius- solidarumas, Vygantas  Malinauskas- bendrasis gėris, portalo Bernardinai 

vyriausiasis redaktorius Donatas Puslys- asmens orumas.                         

15.15- 15.30 kavos pertrauka 

 

15.30- 16.30 val.  Diskusija. Dr. Vincentas Vobolevičius, Dr. Gitanas Nausėda? (galutinai patvirtins 

balandžio pradžioje), Mindaugas Kubilius, žurnalo Valstybė vyriausiasis redaktorius Eduardas 

Eigirdas. Moralios rinkos ekonomika- misija  įmanoma? 

16.30- 17.00 val. Vyskupas Dr. Kęstutis Kėvalas „Laisvos rinkos šaltiniai ir tikslai“. 

2. Klasikinė politinė mintis šiandien 

14.15- 14.45 val. Profesorius Albinas Plėšnys „Prigimtinė teisė ir pilietinė laisvė“. 

14.45- 15.15 val. Vladimiras Laučius „Prigimtinė teisė kaip klasikinis atsakas konformizmui“.  

15.15- 15.30 val.  kavos pertrauka  

15.30 – 16.00 val. Dr. Povilas Aleksandravičius „Stasys Šalkauskis „tarp dviejų pasaulių“ ir 

šiuolaikinės tapatybės problemos. 

16.00 - 16.30 val.  Profesorius  Alvydas Jokubaitis „Kodėl tautos balsas nėra Dievo balsas ?“. 

16.30 - 17.00 val. Vidmantas Valiušaitis ir Algimantas Jankauskas. Disputas „Stasio Šalkauskio 

pilnutinės demokratijos idėja“. 

19.00- 20.00 val. Intelektualaus humoro vakaras 

Saulės koncertų salė 

Tilžės g. 140, Šiauliai 

Dalyvauja aktoriai: 1) Algirdas Dainavičius, 2) Giedrius Arbačiauskas, 3) Aušra Štukytė. Vakaro 

režisierė Marija Simona Šimulynaitė. 

Gegužės 13d. (sekmadienis) 

11.00 val.  Šventosios Mišios Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje 

Gieda valstybinis choras „Polifonija“  

 

Vilkavišklio  vyskupijos  šeimos  centras 
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Alytaus dekanato šeimos centras balandžio 27-29 dienomis organizuoja tradicinį pavasarinį 

piligriminį žygį   Alytus - Pivašiūnai - Onuškis – Trakai, kurio pavadinimas -  Sveika, Marija! 

Žygis skirtas Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 100-osioms metinėms, Trakų Dievo Motinos 

paveikslo vainikavimo 300-osioms metinėms, Pivašiūnų Dievo Motinos vainikavimo 30-osioms 

metinėms, Šventojo Tėvo atvykimui pasiruošti, Gyvybės dienai paminėti. 

Registracija: 
Savanorių: https://goo.gl/forms/5uXcVWSLHNL8:  

Dalyvių: https://goo.gl/forms/5hYqQUOn14dyBPS12AFhi2 

Audronė Anušauskienė, Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija 

Tel. 8 616 81179 

Rita Kaupinienė, Alytaus Šv. Angelų Sargų parapija 

Tel. 8 698 55971 
 

Vilniaus  arkivyskupijos  šeimos  centras 

Ikimokyklinukų mamoms užsiėmimai “Ko reikia kiekvienai mamai” prie parapijų 

Iš 2018 m. sausio mėn. vykusių savanorių apmokymų, 4 motyvuotos mamos, surinko grupes ir prie 

savo parapijų veda užsiėmimus ikimokyklinukų mamoms. 

Šiuo metu užsiėmimai vyksta dvejose Vilniaus parapijose Šv. Juozapo ir Visų Šventųjų. Šv. Juozapo 

parapijoje susibūrė net 2 grupės: rytinė ir vakarinė, kad mamos, pagal savo galimybes, galėtų ateiti 

joms patogiu metu. Verta paminėti, kad šios grupės labai greitai užsipildė. 

Nors užsiėmimai įpusėję, bet nauda mamoms didžiulė. Štai mamų atsiliepimai dar nepabaigus visų 

temų: 

 Apie susitikimus sužinojau iš FB, vėliau dar teko pažiūrėti laidą, kurioje mamos 
dalijosi apie šiuos susitikimus. Labai sudomino Ir apsisprendžiau ateiti. Nepasigailėjau! 
Labai naudingi pokalbiai, patirtis, dalijimaisi. Knygą vertinu 10 balų.  Didelis Ačiū 
mūsų moderatoriai Renatai. Susitikimai dar tik įpusėjo. Labai jų laukiu. Dėkoju už 
galimybę, kad galima ateiti su vaikučiais ir juos pasaugo, nes kitaip niekaip negalėčiau 
dalyvauti.  
 

 Manau šie užsiėmimai labai gerai toms mamoms, kurios neturi galimybės išsikalbėti. 
Dėkoju tiems žmonėms, kas sugalvojo šią idėją 
 

 Esu dėkinga, kad organizuojami mamų susitikimai. Jaučiuosi suprasta, išgirsta, 
pasisėmusi naujų idėjų - praplečiu požiūrį ir įnešu kažką naujo į savo gyvenimą. 
Dėkinga esu Renatai, kiekvienai dalyvių už atvirumą ir išklausymą. Tokio pobūdžio 
susitikimai mamoms labai reikalingi, kad pažiūrėtume iš naujo į savo motinystę, 
moteriškumą, intymumo ir kitų temų svarbą. Jog suvoktume, kad  - aš esu ne viena, yra 
moterų kurios praeina tokius pat etapus. 

 Nuostabi idėja organizuoti šiuos mamų susitikimus. Vilniuje .yra nemaža pasiūla 
renginių skirtų vaikams ir apie vaikus. Tuo tarpu pati mama, tokia kokia ji yra 
(skubanti, su įvairias jausmais ir savijauta) retai yra laukiama. Manau didelis poreikis 
yra tokių susitikimų. Tik gal ne visas pasiekia informacija, o kai kurios nedrįsta ateiti. 
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