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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
Šio Aplinkraščio įžangai pasirinkome Pasaulio šeimų susitikimo "Šeimos Evangelija - džiaugsmas 

pasauliui" katechezės šeimoms ištrauką. Verta ties ja stabtelėti... Popiežius atvyksta į Lietuvą ir 

mums atneša žinią apie Kristų, apie tikrą Dievo meilę, nes mes labai dažnai ją suvokiame iškreiptai. 

Ši ištrauka apie netikėtumus ir Mariją. Su šeimos mėnesiu, mielieji! 

Katechezės šeimoms ištrauka 

Mums susidūrus su netikėtais, nelauktais ir stebinančiais žmogiškaisiais įvykiais, kurių negalime 

logiškai paaiškinti ar iš kurių negalime išgauti naudos, širdis dažnai sureaguoja atmetimu ar maištu, 

kartais galinčiu sukelti susierzinimą, ir būna kupina pykčio. Žemėje niekam neįmanoma gyventi 

pagal pasirinktus planus ir programas. Tad gyvenimas virsta nepaliaujama kova, dažnai lydima 

kompromisų bei apskaičiavimų, žmogui sukąstais dantimis siekiant gauti to, kas jam, jo manymu, 

priklauso. Šiandienėje kalboje žodis „viltis“ ėmė reikšti ambiciją visa savo esybe bei tvirtu 

įsitikinimu savo sėkme siekti to, ko geidžia širdis. Tada neišvengiamai kyla šis klausimas: ar iš tiesų 

įmanoma, kad vilties puoselėjimas reikštų įžengimą į netikrumo sūkurį ir sykiu nepaliaujamą kovą 

dėl idealo, kurį būtina kasdien iš naujo patvirtinti ir užkariauti? Ar verta gyventi be paliovos vaikantis 

kažko, kas visada atrodo nepasiekiama? Šiai vyraujančiai logikai, įsitvirtinusiai pasaulyje, 

prieštarauja Marijos asmuo: ji visa savo esybe patyrė tokią pat žmogiškųjų reikalų dinamiką, bet 

pasirinko visiškai skirtingą ar – tiksliau – priešingą kelią. Pažvelgę į jos gyvenimo istoriją, 

perteikiamą Evangelijos pasakojimuose, matome, kad Marija irgi išgyvena įvykius, kurių niekada 

negalėjo įsivaizduoti. Žinome, kad jos pirmi žodžiai buvo: „Kaip tai įvyks?“ Paprastai Marija galbūt 

perdėtai vaizduojama kaip nuolankiai bei spontaniškai priimanti Dievo planą bei gyvenimo jai 

siūlomus įvykius. Užmirštama, kad ji irgi turi žmogaus širdį ir kaip kūrinys negali nesistebėti, 

apmąstyti ar klausti savęs, kokia yra jos asmeninės kelionės istorijoje prasmė. Evangelijoje niekur 

nesakoma, kad Marija turėjo aiškius, akivaizdžius atsakymus į savo klausimus. Vis dėlto apie ją kelis 

kartus pasakytas vienas dalykas, čia išreiškiamas sakiniu: „Jo motina laikė visus įvykius savo 

širdyje“ (Lk 2, 51). Nelauktų, neįsivaizduojamų ir kartais netrokštamų įvykių akivaizdoje ji visus 

moko meno laikyti visa, kas vyksta, širdyje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nieko iš gyvenimo 

patirties nevalia išmesti. Priešingai, visa išlaikytina viduje, kad bet ko prasmė ilgainiui išaiškėtų ir 

paliudytų Dievo plano didybę. (Bažnyčios žinios Nr 4, 2018). 

Jaunimo rengimas šeimai 
 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

2018 04 15 Kaišiadorių parapijos sutvirtinamiesiems vyko lytiškumo ugdymo diena. Su 

berniukais apie Bažnyčios mokymą apie lytiškumą kalbėjosi klierikas Gintas ir savanoriai. Su 

mergaitėmis – KVŠC vadovė Judita ir mergaitės savanorės. Buvo paliestos meilės ir skaistumo 

svarbos iki santuokos  temos, gyvybės vertės ir vaisingumo temos.  

2018 04 23 Jiezno tikybos mokytoja Irena Skučienė pakvietė dvidešimt penkiems 11 klasių 

moksleiviams pravesti paskaitas gyvybės ir vaisingumo temomis. Iš pradžių moksleiviai šurmuliavo, 

vėliau tilo ir stebėjosi, kokie stebuklai vyksta kiekvieno kūne ir kokiomis nuostabiomis dovanomis 

jie yra apdovanoti. Po dviejų pamokų su moksleiviais vyko susitikimas su Jiezno gimnazijos 
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mokytojais trumpam pokalbiui apie „Sveikatos, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą“ bei 

jos įgyvendinimą mokykloje.  

2018 04 25 Širvintų Atžalyno gimnazijos tikybos mokytoja Nomeda Drazdienė pakvietė tėvus į 

paskaitą “Kaip kalbėti su vaikais apie lytiškumą“. Tėvai sakė, kad nežino kaip kalbėti su vaikais, 

kurie nenori kalbėti, kaip pagarbiai perduoti lytiškumo žinią. Susitikimą su tėvais vedė KVŠC vadovė  

J. Bernatonienė. Susitikime dalyvavo 23 tėveliai. 

Balandžio 28 d. Alytaus dekanato jaunimo centras organizavo kasmetinį Jaunimo Piligriminį 

žygį Pivašiūnai - Trakai. Žygyje dalyvavo apie 150 moksleivių. KVŠC vadovė buvo pakviesta 

stotelėje Duomenyse paskaityti paskaitą apie gyvybės vertę. Susitikimo metu su mergaitėmis 

kalbėjosi nuo kada prasideda gyvybė, kada istorijoje gyvybė nebuvo vertinama. Kada ji nevertinama 

šiandien ir kaip kiekviena mergaitė jau šiandien gali prisidėti prie gyvybės išsaugojimo. Žygį rėmė 

Tele 2 ir Renovabis. 

Balandžio 30 d. Kaišiadorių parapijos sutvirtinamiesiems vyko paskaita „Svarbiausi 

pasirinkimai nuo sutvirtinimo iki santuokos sakramento“. Susitikimo metu dalyvavo 18 

šešiolikos metų moksleivių. Su moksleiviais kalbėtasi ir diskutuota meilės ir įsimylėjimo, draugystės, 

susilaikymo iki santuokos, sutuoktinio išsirinkimo temomis. Buvo įdomi užduotis, kai moksleiviai 

turėjo įvardinti kokio vyro ar žmonos nenorėtų: tingaus, netvarkingo, neištikimo.... 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 „Pažink save“ savanorių susitikimas 

Gegužės 8 d. „Pažink save“ savanoriai susitiko su Kreitono modelio vaisingumo pažinimo sistemos 

mokytoja Ingrida Vuosaityte. Šiltame ir atvirame pokalbyje pažinksaviukai turėjo galimybė pagilinti 

savo žinias ir gauti atsakymus i kylančius klausimus, diskutuojant su jaunimu vaisingumo temomis. 

 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

 

Pavasarį vis dažniau sulaukiame kvietimų atvykti į mokyklas, susitikti su vyresnių klasių mokiniais. 

Neturėdami gausių žmogiškųjų išteklių vis tik stengiamės atsiliepti į šiuos kvietimus, nes jei mes 

nenueisim su žinia jaunam žmogui, kuri remiasi krikščioniškąja antropologija, tai atsiras 

(didmiesčiuose tas jau vyksta gana sparčiai) kas mus pakeis su kitokia žinia.  

Balandžio mėnesį susitikome su devintokėmis Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje ir su 

trimis aštuntokų klasėmis Panevėžio Vilties progimnazijoje. Dėka jautrios vaikams ir jų poreikiams 

socialinės pedagogės, su šia progimnazija mezgasi graži draugystė. 
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Su mokiniais bendravo Jolanta Masiokienė ir „Pažink save“ klubo savanoriai Monika Šinkūnaitė, 

Mantas Čepas ir Ramūnas Junokas. 

Vilkaviškio  vyskupijos  šeimos  centras 

Susitikimai mokyklose 

Marijampolės Sūduvos gimnazijoje savaitę prieš Gyvybės dieną vyko integruotos tikybos ir etikos 

pamokos gyvybės tema. Su II –III klasių gimnazistais buvo aptariami sunkiausi apsisprendimo už 

gyvybę nuo prasidėjimo iki natūralios mirties momentai. Tokiais atvejais pasaulyje siūloma 

eutanazija, abortas, trūksta pagalbos kenčiantiems, šeimoms, patekusioms į sunkias situacijas, todėl 

svarbu atrasti būdų teigti gyvybę, padėti ją išsaugoti, sąmoningai įsitraukti į savanorystę, donorystę ir 

kitokią pagalbą. 

 

Toliau buvo tęsiamos išvykos į mokyklas. Bendradarbiaujant su Prienų savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru, kuris pasitiki Marijampolės šeimos centru ir palaiko ryšius su mokyklomis, buvo 

suorganizuota visa eilė susitikimų su mokiniais mokyklose. Balandžio 12 ir 27 d. Išlaužo, o  

balandžio 17 d. Pakuonio mokyklose paaugliai susidomėję aiškinosi brendimo ypatumus, kūno ir 

elgesio pokyčių prasmę, siejant tai su gyvybės pradėjimo galimybe ir atsakingu pasirengimu šeimai. 

Džiugu, kai berniukai dėkodami išlydi iš mokyklos; vadinasi, jiems šios žinios buvo svarbios. 

Šeimų klube Marijampolėje vyko susitikimai Atvelykio sekmadienį ir per Gyvybės dieną. Per 

Atvelykį margučių ridenimas pradžiugino mažiausius šeimų narius, o tėveliai kalbėjosi apie 

emocijas, jų atpažinimą, būdus tinkamai ir tiesiogiai jas išreikšti kasdieniniame šeimos gyvenime. 

Marjampolės Caritas pagalbos centre “Rūpintojėlis” balandžio 23 d. baigėsi 5 susitikimų kursas 

tėvams, auginantiems paauglius, kur  užsiėmimai vyksta pagal kompleksinės pagalbos šeimai 

projektą. 15 tėvų, lankiusių užsiėmimus, padėkojo šeimos centro lektorei L. Braukylienei. Buvo 

pasidalinta patirtimi ir idėjomis skatinti pozityvią ir prasmingą paauglių veiklą. Marijampolėje rimtą 

paramą tėvams teikia šv. Šeimos seserys, kurios organizuoja paaugliams savaitgalius, žygius, į 

kuriuos jie noriai įsitraukia. Tai dar viena bendradarbiavimo galimybė. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 
 

Balandžio 3 d. tradiciškai „Pažink save“ savanoriai susirinko į kasmėnesinį maldos vakarą. 

Savanorių iniciatyva kilusi tradicija kartą per mėnesį susitikti bendrai maldai prasidėjo nuo sausio ir 

kiekvieną kartą padeda savanoriams vienytis maldos bendrystėje. 
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Balandžio 13 – 15 d. Šv. Onos bažnyčioje vyko bendruomenės jaunimui skirtas „Pažink save“ 

savaitgalis. Pirmą kartą Vilniuje toks savaitgalis buvo 

organizuotas konkrečios bažnyčios bendruomenės 

jaunimui. Džiaugiamės sulaukę daugiau kaip 20-ties 

dalyvių, ypatingai, kad toks susitikimas subūrė į vieną 

komandą tiek sutvirtinimo sakramentui besiruošiančius, 

tiek maldos grupę ar chorą lankančius jaunuolius, tiek 

tuos, kurie aktyviai bažnyčios bendruomenėje iki šiol 

nebuvo įsitraukę. Tris dienas trukusio susitikimo metu 

aptarėme visas „Pažink save“ programos temas, taip pat 

daug dėmesio skyrėme komandą formuojančioms 

užduotims – dalyviai, dalindamiesi 

atsiliepimais po savaitgalio, pabrėžė 

sustiprėjusį bendruomeniškumo jausmą ir 

temų aktualumą, todėl džiaugiamės 

sėkmingu renginiu ir ateinantiems mokslo 

metams numatome daugiau tokių susitikimų, 

nukreiptų į bažnyčios bendruomenes ir jų 

stiprinimą bei gilinimą rengimo šeimai ir 

lytiškumo ugdymo tematika.  

 

Balandžio 28 d. vyko „Pažink save“ diena 

Užupio gimnazijoje. Džiaugiamės aktyviu 

bendradarbiavimu su Vilniaus mokyklomis, 

todėl noriai priėmėme iniciatyvą paskirti 

šeštadienį vienos gimnazijos moksleiviams. 

Visą dieną trukusio renginio metu buvo 

apjungtos ir aptartos visos „Pažink save“ 

temos, taip pat savo gyvenimiška patirtimi 

dalijosi šeima – Vytis ir Dorotėja Turoniai. 

Savaitgalyje dalyvavo apie 15 moksleivių, 

jie itin aktyviai įsitraukė į diskusijas, 

ypatingai juos sužavėjo nuoširdus šeimos 

liudijimas, parodęs, kad „Pažink save“ 

programoje dėstomos vertybės išties 

padeda puoselėti darnius santykius ir 

sukurti tvarią šeimą. Bandymas vienos 

dienos trukmės renginyje išdėstyti visą 

„Pažink save“ programą taip pat buvo 

naujas, aptarime savanoriai išsakė tiek pasiteisinusias, tiek taisytinas detales, todėl ir toliau 

bandysime palaikyti su mokyklomis tokį ryšį, kad moksleiviai turėtų galimybę išklausyti visą 

„Pažink save“ programą, neapsiribodami tik keliomis pavienėmis temomis. 
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Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Sužadėtinių grupių vadovų mokymai 

Balandžio 27-28 d. Šeimos centre vyko sužadėtinių grupių vadovų mokymai. Šiame, jau penktajame 

vadovams skirtame seminare, tema „Bažnyčios mokymas apie Santuoką ir tikėjimas kasdienybėje“ 

savo žiniomis ir įžvalgomis dalijosi sesė Aloyza Malinauskaitė SJE ir teol. lic. Dovydas Kučinskas. 

Dalyviai toliau gilinosi į Bažnyčios mokymą, susipažino su Švč. Sakramento adoracija, aptarė 

Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodinio apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia svarbiausias 

mintis. 

Mokymų rėmėjas - Vokietijos katalikų akcija Renovabis. 

Supervizijos sužadėtinių grupių vadovams 

Balandžio 25 d. sužadėtinių grupių vadovai drauge su doc. dr. Nijole Liobikiene, o balandžio 26 d. - 

su Lietuvos šeimos centro direktore Vijoleta Vitkauskiene aptarė darbo su programa ir grupėmis 

stiprybes ir silpnybes, kėlė klausimus ir analizavo situacijas, su kuriomis susidūrė vesdami 

sužadėtinių grupes. Kaip planuoti laiką? Koks programos tikslas? Ko mes siekiame? Koks 

tęstinumas? Kaip išpildyti temą apie krikščionišką požiūrį į lytiškumą? Tokios temos domino 

supervizijų dalyvius. Sužadėtinių vadovai dalijosi patirtimi, diskutavo moterų ir vyrų grupėse ir 

išreiškė norą tęsti supervizijų susitikimus. 

Supervizijas parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=5752   
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Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Balandžio 6 d.   Kaišiadorių dekanato šeimos centre vyko šeimų susitikimas tema „Šeimos kolonos. 

Susitikimo metu šeimos diskutavo Standfordų knygos tema ant ko laikosi šeimos ir kas padeda 

šeimoms išlikti.  

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Susitikimas „Sutuoktinių gyvenimo ypatumai“ 

Šeimos centre tęsiame susitikimų ciklą „Meilė niekada nesibaigia“. Balandžio 27 d. mintimis apie 

sutuoktinių gyvenimo ypatumus dalijosi Indrė ir Ramūnas Aušrotai. Keletas jų pastebėjimų: 

 Poroje labai svarbu santykių gyvybė, o gyvybės požymis yra augimas. Tam pasitarnauja „pakylėjantis 
supratimas“, t. y. kai tikime ir pasitikime, kad kitame yra gėris. Priekaištai mus veda į mirties kultūrą. 
Sudarius santuoką neatsiranda kažkokia nauja realybė – tai dvi realybės, gyvenančios kartu, ir tos 
realybės „viena kitą pjauna“. Poros pokalbis padeda įvardyti, kas paliečia, kas skaudina, tačiau reikia 
atskirti, kur yra sutuoktinio yda, o kur įprotis. Smurtiniam elgesiui būtina pasakyti „stop“. 

 Tai, ką Dievas į mus įdėjo, reikia išskleisti. Esame konkretus pumpuras, o pumpure yra visko, kad jis 
pražydėtų. Šiuolaikinis pasaulis gundo eiti tuo keliu, kuriame neaugame. Poros augimas – konkrečios 
mažos užduotys, konkretūs maži apsisprendimai. Medis auga lėtai, kartais sunku pamatyti. Santuoka 
yra kelionė, o ilgoje kelionėje kiekvienas akmenukas, esantis kuprinėje, labai vargina. Poros pokalbis – 
geras būdas tuos akmenukus išmesti ir palengvinti kelionę. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=5737  

Seminarą parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis. 

Vaikų dienos grupė 

Balandžio mėnesį vaikai iš sunkumus patiriančių šeimų lankėsi 

VšĮ „Ars et mundus“ meninėse-edukacinėse dirbtuvėse. Čia jie 

susipažino su stiklinių dirbinių gamybos technologija. Vaikai 

taip pat aplankė Sugiharos namų muziejų, Kristaus Prisikėlimo 

bazilikos bokštą, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos 

muziejų bei Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos 

istorijos skyrių. Tačiau, aišku, labiausiai vaikams patiko 

Pramogų parke „Lokės pėda“, į kurį jie vyko kartu su savo 
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šeimų nariais. Siekiant ugdyti vaikų darbinius įgūdžius kiekvieną trečiadienį liaudies meistrė Vilija 

Ratautiene mokė vaikus juostų pynimo paslapčių.  

Vaikų dienos grupę remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

 

 

 

 

 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 
 

Balandžio mėnesį vyko II-as šiais metais paskaitų ciklas besilaukiančioms šeimoms. Kūdikio 

laukiančios šeimos mokyklėlėje šeimos klausėsi psichologės Ilonos Grubinskienės paskaitos apie 

kūdikio laukiančios šeimos psichologiją; gydytojos Ramunės Baltrušaitienės paskaitos apie 

gimdymą; akušerės Danguolės Žarskuvienės paskaitos apie ilgą ir sėkmingą kūdikio žindymą. 

Mokyklėlėje lankėsi 16 dalyvių. 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Šeimos centro darbuotojų rekolekcijos 

Balandžio 12-13 d. Palangoje vyko Šeimos centro darbuotojų rekolekcijos (Gavėnios laikotarpiu 

niekaip neradome visiems tinkamo laiko). Susitikimas su Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 

dangų parapijos klebonu kun. dr. Mariumi Venskumi, bažnyčios bokšto aplankymas, šv. Mišios, 

bendra malda ir pajūrio grožis ne tik pakylėjo, bet ir suteikė naujų žinių bei padėjo patirti bendrystę. 

Dėkojame Palangos svečių namams „Melt“ už šiltą priėmimą ir suteiktas nuolaidas. 
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Šeimos centrų vadovų susirinkimas Jonavoje 

Gegužės 5 d. Jonavoje vykusiame 

dekanatų Šeimos centrų tarybos 

susirinkime aptarėme pagrindines 

veiklas, ateities planus ir meldėmės už 

visas mamas. Šeimos centro darbuotojas 

teol. lic. Dovydas Kučinskas pasidalijo 

savo mintimis tema "Motina Dievo plane: 

nuo Ievos iki Marijos“. 

Ugdymo seminarų rėmėjas – Lietuvių 

Katalikų Religinė šalpa.  

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Kovo 14 d. Telšių vyskupijos šeimos centrų tarybos susitikimas Telšiuose.  

Jo metu buhalterė Aušra Gadeikienė pristatė dekanatinių šeimos centrų buhalterijos ir 
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administravimo tvarką, Telšių vyskupijos šeimos centro nuotolinio kurso koordinatorė Asta 

Gliožienė papasakojo nuotolinio kurso ypatumus. Taip pat, pristatyti dekanatų komandų pokyčiai, 

sužadėtinių rengimo santuokos sakramentui tvarkos pasikeitimai. Pabaigoje pasiskirstėme darbus 

šeimos centrų savanorių vasaros stovykloje. Labai džiaugiamės šeimos centrų tarybos narių darbu ir 

jėgomis, esame dėkingi už nuveiktus darbus vyskupijos šeimų pastoracijoje. 

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Balandžio mėn. 14 d. vyko 

Sužadėtinių kursų vedėjų mokymai. Į 

kvietimą papildyti savanorių gretas 

palydint jaunas poras į Santuokos 

sakramentą atsiliepė 15 žmonių, kurių 

daugumą sudarė marijampoliečiai.  

Prisijungė ir keletas tų, kurie panoro 

atgaivinti anksčiau įgytas savo žinias. 

Susitikimą vedė Lietuvos šeimos 

centro vadovė Vijoleta Vitkauskienė, 

kuri visus padrąsino ir įkvėpė savo 

patirtimi bei žiniomis. Esame dėkingi 

lektorei ir su nekantrumu laukiame 

kitos mokymų dalies lytiškumo tema, kuris vyks gegužės mėnesį.  
 

Renginiai visuomenei 
 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 
 

Balandžio 8 d. Želvos parapijos namuose vyko Atvelykio šventė, į kurią 

rinkosi mamos, tėčiai, vaikai ir kiti parapijiečiai. Kaip ir įprasta tokioms 

šventėms, buvo ridenami margučiai, žaidžiama, vaišinamasi, taip pat 

skambiomis giesmėmis šlovinamas Dievas ir sveikinamas pavasaris. Tai buvo 

dar viena proga susieti draugėn, pabūti kartu, pabendrauti. 

2018 04 09 Kaišiadorių vyskupijos šeimos centre vyko Gyvybės dienos 

rekolekcijos šeimoms „Pasilikite manyje ir aš jumyse pasiliksiu“ 

Rekolekcijas vedė kun. L. Visockas. Suaugusieji buvo kviečiami apmąstyti ką 

jiems reiškia pasilikti Viešpatyje ir atrasti tas šakeles, kurios gyvenime turėtų 

būti nugenėtos, kad duotų gausių vaisių. Kol suaugusieji gilinosi į Jono 

evangeliją, dalinosi grupelėse kun. M. Grenda vaikams aprodė Kaišiadorių 

katedros įdomybes. Vėliau su vaikais užsiėmė savanoriai. Rekolekcijas 

užbaigėme adoracija ir šv. Mišiomis Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Rekolekcijose dalyvavo 38 

žmones. Rekolekcijas rėmė Renovabis ir Tele 2. 

Balandžio 13 d. Krikščioniško Kino Klubas, kurį veda R. Aušrotas, pakvietė fanus žiūrėti 

paskutinį šio sezono kino seansą „Vienuolis ir velnias“. Kadangi gražus oras pavasarį ir vasarą vilioja 

labiau nei kino ekranas, lauksime tamsesnio ir šaltesnio metų sezono. 

Gyvybės dienos šventė Elektrėnai 2018 04 29.  Elektrėnų dekanato šeimos centras pakvietė šeimas 

šeimyniškai švęsti Gyvybės dieną. Sekmadienio Šv. Mišiose meldėmės dėkodami už gyvybės 

dovaną, prašėme globos besilaukiančioms mamytėms, išminties visiems, kas šalia jų. Džiaugėmės, 

kad mūsų šeimų ratelio gretas tuoj papildys du naujagimiai. Po Šv. Mišių 5 šeimos ir bičiuliai 
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valgėme ,,Gyvybės sriubą''. Turėjome ir svečių,- Širvintų šeimos centro koordinatorę,- Neringą 

Pilkienę su sūneliu Titu. Ji visus sušildė savo nuoširdžiomis giesmėmis ir dainomis. Paskui žiūrėjome 

filmą ,,Bela'', ,,piešėm ir spalvinom Gyvybę'', žaidėme žaidimus. Dideli dalykai prasideda nuo mažų, 

bet nuoširdžių ir ištikimų susibėgimų. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 
 

Kauno Šeimos tarybos susirinkimas Šeimos centre  

Balandžio 11 d. Šeimos centre vyko Kauno šeimos tarybos susirinkimas. Jame svečiavosi ir 

dienraščio „Kauno diena“ žurnalistė. Susirinkime aptarėme akciją „Darbovietė – atvira šeimai“, kuria 

Šeimos taryba pakvietė paminėti Tarptautinę šeimos dieną. 

Plačiau apie akciją skaitykite: 

http://www.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/sypsokites-jus-fotografuoja-859919  

Projektas „Bendruomeniniai šeimos namai“ 

Tęsiame seminarų ciklą „Dvasinis augimas šeimoje“, kurį finansuoja Europos socialinis fondas. 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 

Gegužės 21 d. numatomi net du seminarai: 

"Pagalba išgyvenantiems skyrybas: švelniai užverkite duris." Lektorė – Šviesa Leitonienė 

"Aktualūs paauglių ir jaunuolių klausimai ir jų sprendimo būdai šeimoje". Lektorė doc dr. Nijolė 

Liobikienė 

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

 

Biržų dekanatas 

Paskutinį balandžio sekmadienį Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 

buvo paminėta Gyvybės diena. Jos tikslas – skatinti žmones susimąstyti 

apie žmogaus gyvybės slėpinį, skirti 

daugiau dėmesio gyvybės prasmei ir 

vertei. Ši diena taip pat skiriama vyro ir 

moters meilei, santuokai, šeimai, nes 

šeima - naujos gyvybės lopšys. 

Pilnutėlė bažnyčia žmonių, daugiausia 

jaunimo, kartu su renginio sumanytoju, 

šv. Mišias tą sekmadienio vakarą 

aukojusiu kunigu Ernestu Želviu meldėsi už kiekvieną pradėtą kūdikį, kad jam būtų leista gimti ir 

džiaugtis gyvenimu. Visuotinėje maldoje buvo dėkojama Dievui už gyvybės ir gyvenimo dovaną, nes 

žmogaus gyvybė yra išskirtinė. Buvo meldžiamasi už tėvų paliktus vaikus, kad Dievas juos apglėbtų 

savo meile, už šeimas, negalinčias susilaukti vaikų, prašant Viešpatį suteikti joms dvasinės stiprybės 

ir vilties. „Gyvybė – tai kiekvienas unikalus ir savitas žmogus, kuriame turime matyti Kristaus 

veidą“, - kalbėjo kunigas, paraginęs susirinkusius mintimis sujungti savo širdis ir tyliai padėkoti už 

tai, kad esame. Kunigo pakviestos, šv. Mišiose dalyvavo keletas moterų, kurių įsčiose jau yra 

užsimezgusi gyvybė. Jas palaimino Biržų dekanas klebonas Algis Neverauskas. 

Daugiau apie renginį galite rasti: http://www.siaure.lt/main/turinys/naujienos/1/18041 

                                                      https://www.youtube.com/watch?v=8opT2SF3JH8 

Panevėžio Šv. ap. Petro ir Povilo parapija 

Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijoje tampa tradicija paminėti Pasaulinę Gyvybės dieną. 

Paraginti gerbiamo klebono R. Zdanio, nutarėme paminėti ir švęsti, o tuo pačiu supažindinti ir 

pristatyti Bažnyčios požiūrį į Gyvybę kaip pačią didžiausią vertybę.  

Tad paskutinį balandžio sekmadienį šventoriuje pradėjo suktis spalvingi vėjo malūnėliai su užrašais 

ant širdelių, kuriose užrašyti Šv. Rašto žodžiai liudijo apie branginamą žmogaus gyvastį. Žmonės 

juos skaitė  ir į Šv. Mišias eidami apie tai mąstė... Šv. Mišiose kartu meldėmės už gyvybę, dėkodami 

Dievui už dovaną - kiekvieną šalia esantį. 

Pasimeldę žmonės rinkosi prie paminklo Negimusiam kūdikiui. Dėka parapijos savanorių renginys 

prasidėjo susikaupimu, klausant širdies ritmo dūžių, vedančioji šeima pristatė, kodėl mes minime ir 

švenčiame šią dieną. Vėliau vaikai deklamavo eiles, mergaitės su choreografe Vilija šokio pagalba 

parodė besiskleidžiantį gyvybės žiedą. Kartu dalyvavęs kun. Egidijus Tubelis kvietė į šią dieną 

žvelgti pozityviai: „Turime džiaugtis matydami džiaugsmingus vaikus, tėvelius, laimingus senolius. 

Tuo pačiu kartu galime puoselėti gyvybės kultūrą puoselėdami krikščioniškas vertybes.“ Griežiant 

smuiko melodijai uždegėme žvakelę prisimindami ir negimusius kūdikius. 

Dėkojome, kurie kartu gerbia ir puoselėja pačią didžiausią Dievo dovaną – Gyvybę. 

 

 

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

Prof. Stasio Šalkauskio Išminties šventė 
 

Gegužės 11-13 dienomis Šiauliuose vyko prof. Stasio Šalkauskio minėjimas „Išminties šventė“. Trijų 

dienų renginys skirtas geriau susipažinti su neeiline S. Šalkauskio asmenybe, jo katalikiškos krypties 

filosofijos mokymu bei Katalikų Bažnyčios Socialinio mokymo pagrindais, minint Lietuvos 

valstybės 100-metį. 

Tarpukario Lietuvoje prof. Stasys Šalkauskis užėmė 

ypatingą vietą lietuvių intelektualų gretose, tad šiandien 

prasminga prisiminti jo filosofinę mintį ir puoselėtas idėjas. 

S. Šalkauskis daugiausia bendravo su akademine 

bendruomene, nes kitokia neatitiko nei jo charakterio, nei 

pažiūrų: negalėjo pakęsti jokių apkalbų, neigiamų 

atsiliepimų, todėl stengdavosi to išvengti. Jis buvo labai 

griežtas ir reiklus žmogus, pirmiausia sau pačiam. Jis  
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sukūrė  pedagoginę  visuminio  ugdymo  sistemą, kurioje aprėpė visas žmogaus gyvenimo sritis, 

parodydamas kryptį, kuria einant šios sritys suklestėtų. Visa tai darė Šventosios Dvasios įkvėptas ir 

griežtai gyvendamas pagal katalikiškąją doktriną.  

Atkreiptinas dėmesys, kad netgi dabartiniame gyvenime, - nuo šeimos kūrimo, vaikų auklėjimo iki 

politikos  ir  ekonominės valstybės krypties – galime pritaikyti prof. St.Šalkauskio idėjas mintis.  

Palinkėjimas katalikiškoms šeimoms. Susipažinkime su prof. Stasio Šalkauskio filosofija, ją 

nagrinėkime ir aptarkime – tai pamatinės vertybės, kuriomis vadovaudamiesi turime daryti 

sprendimus.  

Prof. St.Šalkauskis buvo prigimtinės teisės specialistas ir mums paliko neįkainojamą savo filosofinių 

minčių rinkinį, kuris atsako į daugybė kasdieninio sugyvenimo ir bendruomenės kūrimo klausimų. 

Šventėje dalyvavo daug žinomų lektorių, prigimtinės teisės, Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo 

specialistų, dvasininkų, kurie skaitė pranešimus, diskutavo ir teikė įžvalgas apie Lietuvos ir Europos 

dabartinę situaciją, šeimų bei krikščioniško mokymo padėtį. Taip pat dėstė savo mintis ateities 

perspektyvoje. Tačiau išvada buvo bene vienintelė – jokiu būdu negalima „iškrikščioninti“ nei 

Lietuvos nei Europos. Išimant krikščioniškąsias vertybes iš ES bei Lietuvos teisės, netenkame 

vertybių sistemos, kuria dar vis remiasi šeimos ugdydamos vaikus. O šeima – pagrindinį visuomenės 

ląstelė – sugriausime šeimas, valstybės griauti nereikės, ji pati sugrius. 

Konferencijoje dalyvavo ir šventę globojo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Telšių 

vyskupas J.E. Kęstutis Kėvalas, Šiaulių vyskupas J.E. Eugenijus Bartulis.  

Savo įžvalgomis dalijosi Jose Colen, Navaros 

universiteto bei Princetono universitetų profesorius 

bei Dr. Andrew Hegarty, Tomo Moro instituto 

prezidentas (Londonas). 

Šventės metu buvo atnaujinta prof. St. Šalkauskio 

premija, 2018 metais ji įteikta prof. Alvydui 

Jokubaičiui.  

Dalyvaudami šventės organizavime ir įgyvendinime, 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centro bendruomenė galėjo 

plačiau pamatyti kryptis, kurias reikėtų įtraukti į darbą 

su šeimomis. Tam gali labai pasitarnauti prof. 

St.Šalkauskio visuminio ugdymo sistema, jos 

pažinimas ir nagrinėjimas. 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Balandžio – 28 -30 d. Telšių ir Mažeikių dekanatų 
šeimos centruose lankėsi Kauno arkivyskupijos 

šeimos centro savanorė, Kreitono vaisingumo 

pažinimo sistemos mokytoja Ingrida Vuosaitytė. 

Mažeikiuose lektorė supažindino 7, Telšiuose 16 

būsimų šeimų su vaisingumo pažinimu pagrįstais 

šeimos planavimo metodais, bei aptarė šiandienai 

aktualius gyvybės apsaugos klausimus.  
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Balandžio 29 d. Šilalės dekanato Šeimos centro kvietimu Sumos šventosiose Mišiose su savo 

atžalėlėmis dalyvavo ir būrelis jaunų šeimų. Bažnyčia aidėjo nuo mažosios Kotrynos (1 m. 4 mėn.) 

,,dalyvavimo“ – ji šlovino Viešpatį savo giesmėmis. Tai buvo taip simboliška – juk minėjome 

Gyvybės dieną. Prieš šv. Mišias jų dalyviai išklausė Šeimos centro vadovės pranešimo, dėkojome 

Viešpačiui už mums dovanotą gyvybę, už džiaugsmą dovanoti gyvybę, prašėme laiminti būsimąsias 

gyvybes. Po šv. Mišių aplankėme pušaites, kurias jaunos šeimos pasodino 2016 metais, minint 

Gyvybės dieną. Mažieji susibūrimo dalyviai matavosi kas didesnis,- pušaitės ar jie, tad bažnyčios 

šventoriuje netrūko linksmo vaikučių klegesio. Parapijos namuose, prie arbatos ir kuklių vaišių 

susėdome visi – jaunos šeimos su vaikučiais, kunigai, Šeimos 

centro savanoriai. 

 

 

 

 

 

 

 

Balandžio 29 d. Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje iškilmingas šventas Mišias aukojo 

kunigas Audrius Undraitis. Po jų tėvų ir vaikų eisena su balionais ir plakatais patraukė per Gargždus 

prie Negimusiems kūdikiams skirto koplytstulpio. Čia Šeimos centro vadovė Adelija Radžienė 

papasakojo apie neįkainojamą Gyvybės vertę nuo prasidėjimo momento iki orios mirties. Šventės 

dalyviai paminklą papuošė gėlėmis, sugiedojo keletą giesmių 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Marijampolės dekanato šeimos centras 

Paminėti Gyvybės dienos Šeimos centro vadovė Lina Braukylienė visus pakvietė į Marijonų 

vienuolyno kiemelį. Čia jau laukė palapinė su užrašais, kas yra už ir prieš gyvybę pagal Jono 

Pauliaus II Gyvybės evangeliją. Vaikučiai su tėveliais pūtė balionus ir puošė jais palapinę.  

Vėliau vyko susitikimas su Tikėjimo ir šviesos bendruomenės atstovais. Gydytojos Rūta Šalinskienė, 

dar studijų metais įsitraukusi į jos veiklą, ir šiuo metu už ją Marijampolėje atsakinga Laima 

Šiupienytė pristatė šios bendruomenės kūrimosi istoriją, veiklą Marijampolėje su švenčių ir stovyklų 

vaizdais, pasakojimais apie šeimų, auginančių vaikus su psichikos negalia, patirtį, bičiulystę ir 

tarpusavio pagalbą. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Vilkaviškio dekanato Šeimos centras 

Jau antrus metus Pasaulinę gyvybės dieną „Gyvybė – didžiausia vertybė“ paminime eisena. Gyvybei 

ateiti į šį pasaulį padeda gydytojai, o išeiti – kunigai, todėl simboliškai ir eisena prasidėjo nuo 

ligoninės, o baigėsi katedros šventoriuje. Šioje eisenoje dalyvavo Vilkaviškio mokyklos, darželiai, 

įvairių įstaigų ir organizacijų atstovai, o priešakyje ritmą diktavo Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų 

instrumentų orkestras ir jo šokėjos.  

Kartu paminėjome ir Lietuvos atkūrimo šimtmetį nešdami ilgą Lietuvos trispalvę ir padėdami gėlių 

puokštę prie J. Basanavičiaus skulptūros. Katedros šventoriuje dalyvius pasitiko šeimos centro 

savanoriai, sveikinimo žodį tarė Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, o gyvybės 

prasmę padėjo atskleisti kun. dogmatinės teol. dr. Rimas Skinkaitis. Šv. Mišių šventimui vadovavo 

kun. teol. lic. Rimantas Baltrušaitis. 

Po šv. Mišių katedros šventoriuje vyko specialiai šiai šventei suorganizuoto konkurso laureatų 

paskelbimas, – šįmet įvairaus amžiaus mokiniai gyvybės tematika kūrė atvirutes. Vėliau vyko 

pasivaišinimas – agapė, Vilkaviškio kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos „Vingis“ 

pasirodymas ir Vilkaviškio bendruomenės bei Švč. M. Marijos apsilankymo parapijos vaišės. Visos 

šventės – minėjimo metu vyko kraujo donorystės akcija, o jaunimo savanoriai rūpinosi dalyvių, 

ypatingai mažųjų, poreikiais.  
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Vilniaus  arkivyskupijos  šeimos  centras 

Ignalinos dekanatas 

Knygos gimtadienio šventė 

Ilgai puoselėta svajonė išsipildė – šventėme ką tik išleistos 

knygos „Kai Dievas prakalbina – tikėjimo liudijimai“ 

pristatymą Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios 

parapijiečiams. Į šią šventę keliavome daugiau nei dvejus 

metus. Mintis rinkti tikėjimo liudijimus gimė, kai Popiežius 

Pranciškus paskelbdamas Šventuosius metus kvietė liudyti 

tikėjimą. Pati savęs klausiau, ką reiškia liudyti tikėjimą 

sekuliarizuotame moderniajame pasaulyje? To klausė ir kiti, 

kurie sutiko pasidalinti savo tikėjimo kelionės patirtimi... Kai 

surinkome per dvidešimt liudijimų, klausėmės vieni kitų 

renginių metu, kilo mintis, kad būtų gerai, kad tai išliktų, nebūtų tik vienkartinė akcija... Be to šie 

metai ypatingi: Lietuvos valstybei šimtas metų, o Lietuvos Kolpingo draugijai dvidešimt penki. 

Todėl nutarėme, kad būtų prasminga išleisti knygelę. Dėkojame Viešpačiui ir rėmėjams, kad 

galėjome švęsti su bendraminčiais... Šventėje dalyvavo Lietuvos Kolpingo draugijos pirmininkas 

Kun. Saulius Filipavičius, mūsų dvasios vadovas klebonas dekanas kun. Vidas Smagurauskas, kun. 

Aleksandr Gaičiauskas, rėmėjai, liudytojai, šlovinimo grupė ir mažieji dainininkai. 

Knygą sudaro keturi skyriai: 1) Lietuvos Kolpingo draugijai – 25; 2) Piligriminės kelionės liudija 

tikėjimą; 3) Asmeniniai tikėjimo liudijimai (jų 40 ...); 4) Straipsniai rajono spaudoje pastoracine 

tematika. Renginio metu kalbėjo kun. Saulius, kun. Vidas Smagurauskas. Buvo perskaityti liudijimai 

tų, kurie negalėjo dalyvauti mūsų šventėje: ses. Danguolės, kuri vykdo tarnystės misiją Italijoje; 
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Bronislavos, kuri knygos kūrimo laikotarpyje iškeliavo į amžinybę; Valentinos, kuri dėl ligos 

negalėjo dalyvauti. Apie tai, kaip Jėzus atėjo į jos gyvenimą, pasakojo Vaiva, kuri kaip krikščionė 

gimė kartu su šia knyga.  

Šventę gražiai papuošė šlovinimo grupės 

nuostabus giedojimas, mažieji dainininkai 

Gabrielė, Medeina ir Kostas. O Gabrielė ir 

mūsų knygoje yra kaip  jauniausia liudytoja. 

Knygomis apdovanojome visus šventės 

dalyvius, o džiugia nuotaika ir įspūdžiais 

pasidalinome agapėje.  

Minėtų knygų - tik trys šimtai egzempliorių. 

Ieškokite ir skaitykite. Įtikėkite ir… tikėkite. 

Ignalinos Kolpingo šeimos centras 

FAFCE 

Kaip ir kiekvieną pavasarį, taip ir šį, vėl teko vykti į FAFCE tarybos posėdį, kuris įvyko Vienoje, 

Austrijoje, balandžio viduryje. Iš 12-os įvairių šalių susirinko atstovai: dalyvavo Italijos vaikų 

darželiais besirūpinantį šeimų asociacija, Čekija, Austrija, Prancūzija, Lietuva, Lenkija, Vengrija, 

Airija, Italija, Malta, Vokietija, taip pat Ispanijos atstovai, tačiau jie kaip stebėtojai, nes yra 

nekonfesinė organizacija. 

Lietuvą atstovavo Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro darbuotojai Algirdas ir Justa Petroniai. 

Per keletą dienų teko apsvarstyti ir paliesti šiuos klausimus: narystės ir naujų narių pritraukimo, 

dalyvavimas pasauliniame Šeimų susitikime Dubline. Aptarti vidiniai darbo struktūravimo ir 

paskirstymo atsakomybėmis klausimai. Buvo gauta informacija apie programą Via Families - 

katalikiška mainų programą ir priimtas pareiškimas demografijos tema. 
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