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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

Jau pralėkė metai nuo pal. Teofiliaus paskelbimo palaimintuoju!  Vasara įsisiūbuoja: šeimų stovyklos, 

rekolekcijos, seminarai, atlaidai - jau ruošiamės Popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje. 

Kai kurie  rugpjūčio mėnesį vyks į piligriminę kelionę į Pasaulinį šeimų susitikimą "Šeimos 

Evangelija - džiaugsmas pasauliui".  

Popiežius Pranciškus suteikia visuotinius atlaidus piligrimams, kurie dalyvaus Pasauliniame 

šeimų susitikime Dubline. Tie, kurie gyvena toli ir fiziškai negali dalyvauti šiame susitikime, 

taip pat gali pelnyti visuotinius atlaidus, jei jungiasi “dvasioje ir mintyse su tikinčiaisiais 

dalyvaujančiais Dubline”. Tad rugpjūčio 21-26 d.  jungiamės į maldą už viso pasaulio šeimas, 

ypač stokojančias, ir klausomės Šventojo Tėvo žodžių.  

Šio Pasaulinio šeimų susitikimo himnas pirmą kartą nuskambėjo šiemet metinėje Lietuvos šeimos 

centrų konferencijoje Trakuose. Jį atliko Vilniaus arkikatedros Didysis choras. O himno vertimą į 

lietuvių kalbą ir adaptavimą natoms atliko Jolanta ir Mantas Masiokai. AČIŪ. Tikimės kad šis 

himnas skambės ir Popiežiaus Pranciškaus vizito metu Lietuvoje. Prisegame ir jums natas su žodžiais 

- dalinkitės su savo parapijų vargonininkais. 

Šiuo metu yra maketuojamas kvietimas melstis vieniems už kitus šeimose belaukiant Popiežiaus 

Pranciškaus atvykimo. Lapelyje apstu spalvinimui skirtų piešinukų. Jame patogu bus susirašyti už ką 

meldžiamės, ko prašome savo brangiems artimiesiems, gyviems ir mirusiems. Vyskupijų šeimos 

centrai užsiprašė šių lapelių nemenkus kiekius - jei aktualu, kreipkitės, prašykite maldos lapelių 

kiekvienos vyskupijos Šeimos centre. Melskimės už Popiežių Pranciškų, dėkokime Dievui už Jo 

meilę kiekvienam.  

Palaimintos vasaros! 

Jaunimo rengimas šeimai 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Gegužės 8 d. vyko susitikimas - diskusija „Lytinis ugdymas ar švietimas?“ su Elektrėnų rajono 

mokyklų vadovais dėl sveikatos, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos. Susitikime 

dalyvavo 21 vadovas. Susitikimo metu buvo trumpai pristatyti esminiai skirtumai tarp lytinio 

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

tradicines šeimos vertybes, suteikti viltį, kad kiekvienas gali sukurti darnią šeimą nors tam ir reikia 

pastangų. Susitikimą vedė KVŠC vadovė 

J, Bernatonienė. 

Gegužės 8 d. ir 15 d. Kaišiadorių 

vyskupijos šeimos centre vyko paskaitos 

Kaišiadorių parapijos 

sutvirtinamiesiems rengimo šeimai, 

lytiškumo ugdymo temomis.  

2018 gegužės 15 d. Kaišiadorių 

parapijos sutvirtinamiesiems vyko 
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lytiškumo ugdymo diena. Buvo paliestos meilės ir skaistumo svarbos iki santuokos temos, gyvybės 

vertės nuo pradėjimo ir vaisingumo temos. Dalyvavo 18 moksleivių. Užsiėmimus mergaitėms vedė J. 

Bernatonienė, berniukams – šeimos centro savanoris  R. Valčiukas.   

Atsiliepimai: 

 Išsinešu supratimą kokia didelė atsakomybė kyla kuriant santykius. 

 Užsiėmimai patiko išsinešu viską, kas yra susiję su šeima ir vertybėmis. Patiko vedėjo 

gyvenimo pasakojimai. 

Gegužės 23 d. vyko paskaita Pivašiūnų gimnazijos mokytojams „Lytinis ugdymas ar 

švietimas?“  dėl sveikatos, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos. Į susitikimą mokytojus 

pakvietė gerb. dekanas mons. Vincas Baublys. Susitikime dalyvavo apie 20 mokytojų. Susitikimo 

metu buvo trumpai   pristatyti esminiai skirtumai tarp lytinio ugdymo ir lytinio švietimo. Mokytojai 

pakviesti ir padrąsinti rengti jaunimą šeimai, puoselėti tradicines šeimos vertybes, suteikti viltį, kad 

kiekvienas gali sukurti darnią šeimą nors tam ir reikia pastangų. Susitikimą vedė KVŠC vadovė J. 

Bernatonienė. Po susitikimo dekanas pakvietė mokytojus diskusijai prie arbatos. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

„Pažink save“ savanorių susitikimas 

Gegužės 21 d. jaunieji 

„Pažink save“ savanoriai 

susitiko su doc dr. Nijole 

Liobikiene ir diskutavo 

tema "Aktualūs paauglių 

ir jaunuolių klausimai ir 

jų sprendimo būdai 

šeimoje". Pažinksaviukai 

turėjo puikią galimybę 

pagilinti žinias ir gauti 

atsakymus į iškylančius 

klausimus. 

 

„Pažink save“ savaitgalis Šiluvoje 

Gegužės 22 d. vyko „Pažink save“ savaitgalis Šiluvoje. Susirinkę jaunuoliai diskutavo apie meilę, 

draugystę, gyvybės vertę ir kodėl verta laukti iki Santuokos. 

Savaitgalį parėmė Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
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Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

 

Jaunimo rengimas šeimai 

Tęsiame susitikimus su jaunimu draugystės, 

šeimos, gyvybės temomis įvairiose mokyklose. 

Gegužės mėnesį susitikome su 161 mokiniu. 

Lankėmės pas aštuntokus A. Lipniūno 

progimnazijoje, su devintokais bendravome 

Krekenavos M. Antanaičio gimnazijoje, Vyturio 

progimnazijos bei Paliūniškio pagrindinės 

mokyklos mokiniai atvyko į mūsų centrą.  

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Klaipėdos dekanatas 

Edukacinis Klaipėdos miesto Šeimos centro renginys moksleiviams 

Klaipėdos miesto Šeimos centras greta kitų veiklų puoselėja ir šeimos vertybių ugdymo idėjų sklaidą 

miesto moksleiviams. Saulėtą gegužės 24 dienos popietę centre svečiavosi Klaipėdos Smeltės 

progimnazijos aštuntokai, su kuriais aptarėme šiandieninio pasaulio iššūkius šeimai ir jų įveikos 

galimybes. Moksleivių dėmesys leidžia viltis, kad Šeimos tvarumas išlieka viena svarbiausių vertybių 

dabarties jaunimui. 

Daugiau informacijos: http://www.smeltes.lt/naujienos,6.html . 

Vilkaviškio  vyskupijos  šeimos  centras 

Marijampolės dekanatas 

Marijampolės dekanato šeimos centro vadovė Lina Braukylienė toliau energingai dirba lytiškumo 

ugdymo kryptimi, susitikdama ir kalbėdama su moksleiviais. Gegužės 4 d. Skriaudžių pagrindinėje 

mokykloje bei gegužės 3 d. Padovinio  pagrindinėje mokykloje paaugliai diskutavo apie pasirengimą 

šeimai, vaikinų ir merginų bendravimo ypatumus.     

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 
 

Gegužės 1 d., tęsdami tradicija tapusius „Pažink save“ 

savanorių maldos susitikimus, keli savanoriai vyko į piligriminį 

žygį. Aplankę Šiluvą ir Pažaislį, savanoriai išsakė intencijas už 

„Pažink save“ komandą ir kiekvieną jos savanorį. Strateginio 

planavimo susitikimo metu kilusi idėja, kartą per mėnesį 

susitikti bendrai maldai, įsitvirtino ir jau nuo sausio mėnesio, 

bent kartą per mėnesį 

Gegužės 7 d. turėjome galimybę apsilankyti Bernardinų 

bažnyčioje, kurioje susitikome su sutvirtinimo sakramentui 

besiruošiančių jaunuolių grupe. Kartu su sutvirtinamaisiais, kalbėjome tema „Gyvybė“. Itin smalsi ir 

norinti pažinti grupė, uždavė daugybę klausimų, susijusių su abortų ir eutanazijos problematika. 
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Gegužės 11-13 d. „Pažink save“ savaitgalis tradiciškai vyko 

Senuosiuose Trakuose. Savaitgalio metu mokyklinio amžiaus 

jaunimas išklausė visa „Pažink save“ programą, neformaliai 

bendravo su savanoriais. Itin svarbi savaitgalių dalis – savanorių 

pavyzdys ir liudijimai, o šį savaitgalį jų tikai netrūko! 

 

 Gegužės 22 d. tęsdami tradicijas, „Pažink save“ savanoriai 

turėjo bendrą maldos vakarą. Kaip įprastai, dėkojome už turėtus 

ir būsimus susitikimus su 

programos dalyviais, už 

kiekvieną savanorį ir kitus, 

padedančius programai 

įvykti, taip pat už jaunas 

šeimas, artėjantį Popiežiaus 

vizitą. 

 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

  Sužadėtinių grupių vadovų mokymai 

Birželio 2 d. Šeimos centre vyko sužadėtinių grupių vadovų mokymai. Šiame, jau paskutiniame 

mokymų seminare, savo patirtimi dalijosi sutuoktinių pora Aistė ir Darius Ruzgai. Jie kalbėjo apie 

sutuoktinių poros „susigrojimą“ bei kylančius pavojus: „Esame poroje skirtingi, tai mus traukia ir tai 

labai padeda vedant kursus. Svarbu kiekvienam įsivardyti savo ir sutuoktinio stiprybes ir jas 

išnaudoti grupėje. Į sužadėtinių rengimą santuokai grupėje reiktų žiūrėti ne kaip į direktoriavimą, o 

kaip į tarnystę – kuo labiau tarnauji, tuo ji tampa pilnesne, tai tarsi kojų sužadėtiniams plovimas“, - 

tokiomis mintimis dalijosi seminaro vedėjai. 

Antroje dalyje kunigas Andrius Končius skyrė dėmesį dvasiniam vadovų pasirengimui. Jis kvietė 

kalbėti apie Dievą kaip apie Tėvą, pasakoti Šv. Rašto įvykius, tarsi patys būtume juose dalyvavę. 
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Seminaro dalyviai kartu su kunigu diskutavo apie tai, ką atsakyti sužadėtiniams, kurie ateina su 

išgalvotomis, o kartais ir su tikromis nuoskaudomis.  

Mokymų rėmėjas - Vokietijos katalikų akcija Renovabis. 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras toliau tęsė naujų sužadėtinių kursų vedėjų seminarų ciklą. 

Gegužės 19 dieną susirinkome klausyti doc. Dr. Nijolės Liobikienės. Buvo mokoma, kaip 

sužadėtiniams kalbėti lytiškumo  temomis.  Buvo pateikta daug naudingos medžiagos apie tai, kas 

yra lytis ir kas yra lytiškumas, kaip skirtingai žmonės supranta meilę ir seksą. Tai buvo padrąsinantis 

ir įkvepiantis seminaras drąsiau kalbėti lytiškumo klausimais.  

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Gegužės 25 d. vyko seminaras sužadėtinių rengėjams (RSS).  Seminaro tema – „Tarp dvasingumo ir 

religingumo“. Seminarą vedė kun. Mozė 

Mitkevičius, kuris taip pat talkina sužadėtinių 

programos vedantiesiems Vilniaus (Kalvarijų) Šv. 

Kryžiaus Atradimo parapijoje. 

 

 Kun. Mozė kalbėjo apie šiuo metu tarp 

sužadėtinių pastebimą takoskyrą tarp religingumo 

ir dvasingumo. Nemaža dalis jų yra dvasingi, 

tačiau nemoka susieti dvasingumo išgyvenimų su 

religine praktika. RSS vedantieji dalijosi savo 

patirtimi, sudėtingais klausimais ir patiriamais 

sunkumais vedant 7-8 užsiėmimus sužadėtiniams. 

 

Susitikime dalyvavo bendradarbiai iš Šv. Jono Krikštytojo,  šv. Jono apaštalo ir evangelisto 

bažnyčios, Šv. Kryžiaus atradimo parapijos, Kariuomenės ordinariato, Šv. Pranciškaus Asyžiečio, 

Šventosios Dvasios parapijos, Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno. 
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Seminarą kuravo Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro darbuotojas sužadėtinių bendruomenių 

koordinatorius A. Svirbutas. 

 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Susitikimas su Pivašiūnų parapijos šeimomis. Prieš keletą metų džiaugėmės  besirenkančiomis 

Pivašiūnų parapijos šeimomis. Tačiau entuziazmas ir šeimos kažkur dingo. Dekanas vl pabandė 

surinkti išsisklaidžiusias šeimas ir vėlei pakviesti jas bent kartą per mėnesį rinktis bendrystei ir 

ugdymui. Susitikime dalyvavo 4 šeimos ir trys jų atstovės. Šeimos išsirinko ir pažadėjo palaikyti 

grupelės išsirinktą koordinatorę Laimutę. Buvo kalbėta apie tai ką šeimos susirinkę veiks drauge. 

Pirmiausia ruošis popiežiaus Pranciškaus atvykimui, gilinsis į popiežiaus mokymus, skaitys 

popiežiaus katechezes šeimoms.  Dar prieš tai birželio 1 d. švęs šeimos, gyvenančios santuokoje 50 

metų, jubiliejų. Toks viltingas susitikimas vyko su Pivašiūnų parapijos šeimomis. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Šeimų šventė Raseinių dekanate 

Gegužės 19-20 d. Raseiniuose, minint tarptautinę šeimos dieną, vyko šeimų šventė. Nuo šeštadienio 

vakaro iki sekmadienio ryto Raseinių bažnyčioje vyko Sekminių vigilija su Švč. Sakramento 

adoracija. Po šv. Mišių iškilminga eisena žygiavo į miesto parką. Čia šeimų laukė koncertas ir 

įvairios veiklos: piešimas, jodinėjimas arkliukais, batutas, „Laimingų žmonių miesto“ statymas, 

„Šeimų fotostudija“. Šventėje koncertavo Neda Malūnavičiūtė, šoko merginos iš choreografinės 

grupės ,,Nuotaika“. Didžiulį šilumos glėbį padovanojo Klaipėdos Neįgaliųjų centro „Klaipėdos 

lakštutė“ šokėjų grupė bei Kauno P. Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro dainininkų trio. 

Didžiulis būrys vaikų, tėvelių ir senelių dalyvavo tradiciniame simboliniame „Mildutės 365 metrų 

draugystės“ bėgime, palaikant šeimas, kurios augina ypatingus, negalią turinčius vaikus.  

Vienos iš organizatorių įspūdžiai: 

Dar sunkiai dėliojasi mintys, nes tiesiog sproginėja emocijos viduje, kaip gerai buvo. Visuose šventės 

rengimo etapuose jutome vedančią Viešpaties ranką ir raginimą pasitikėti. Buvo be galo gera dirbti 

su komanda, kur kiekvienas ir visi kartu atsakingai siekė bendro tikslo. O pati šventė – galbūt 

tinkamiausi žodžiai nusakyti būtų: bendrystė, šypsenos, įkvėpimas, pakylėjimas, jaukumas, akyse 

spindinčios ašaros nuo grožio, gėrio ir dvasinio jaudulio. Parkas ošė gyvybe, buvo gera visoms 

kartoms, toks jaukus šurmulys. Kai pamačiau ateinančią eiseną iš vis likau nuginkluota… Tiek daug 

žmonių atėjo švęsti ne tik į parką, bet ir į bažnyčią. Nedos koncertas nuostabus, jos šiltas 

bendravimas su publika kerintis. „Laimingų žmonių miestas“ pastatytas iš įvairių namelių taip 

puikiai derėjo pievelėje, jog regis jis visad čia buvo. Edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, saulė, šiltas 

oras, galimybė džiaugtis koncertu sėdint ant žolės, atverta scena pasirodyti ypatingiems 

dainininkams ir šokėjams, nuostabūs šlovintojai, gausus būrys palaikančiųjų „Mildutės 365 m.“ 
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bėgime – ir naujų, ir ištikimai jau penktą kartą bėgančių, tiek daug spalvų, jausmų, šviesių minčių. 

Manau, kad visi pasikrovėme gerų emocijų. (Sandra) 

Plačiau skaitykite: http://www.raseiniuparapija.lt/seimu-svente-2018.htm  

Taip pat interneto portale raseiniunaujienos.lt: http://raseiniunaujienos.lt/2018/05/22/raseiniu-

dekanato-seimu-svente-pasaulio-taika-prasideda-seimoje/  

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 
 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Gegužės 4 dieną vyskupijos Šeimos centre vyko 

jauki popietė mamoms ir dukroms. Šis laikas buvo 

skirtas sustoti ir atsitraukti nuo kasdienių darbų, 

rūpesčių; suprasti moteriškumo, motiniškumo 

paslaptis ir jomis dalintis. Tą popietę galėjome 

dovanoti savo dėmesį ir širdį mamai, dukrelei ir 

mokytis vienai iš kitos.  

Popietę vedė viešnia iš Kauno Ingrida Vuosaitytė. 

Dalyvavo septynios mamos su savo 9-11 metų 

dukrelėmis. Mamų atsiliepimai: 

 Ačiū labai už tokią nuostabią, įdomią, 

įtraukiančią ir nuotaikingą paskaitą. Ačiū už 

pagalbą mamytėms papasakoti dukroms apie tokius 

intymius dalykus. Be galo dėkinga. Tokių paskaitų 

turėtų būti daugiau. (Neringa). 

 Popietė labia šilta, nuoširdi, jauki. 

Lektorė nuostabi, pasakojimas labai įdomus, 

išsamus, aiškus, paremtas paprastais, suprantamais 

mergaitėms pavyzdžiais. Popietė tikrai labai 

reikalinga. Tęskite ką darote toliau, mes savo ruožtu, 

pasidalinsime su kitomis mamomis ir rekomenduosime. (Alida). 

 Ačiū už įdomų pasakojimą. Sužinojau daug. Jaučiau kaip dukrelė prisiglaudžia prie 

manęs. Kaip gerai, kad yra toks būdas supažindinti mergaites su moteriškumu. Ačiū. (Daiva). 

 Labai dėkojame už reikalingą popietę, kuri labai palengvino sunkų, bet būtiną pokalbį 

su dukra. Dabar bus tikrai lengviau. Labai patiko vaizdinės priemonės ir pagal amžių tinkamas 

bendravimo būdas. (Lina). 

 Labai dėkojame už įdomią, naudingą kelionę į moteriškumo pasaulį. Paskaita labai 

vaizdinga, informatyvi. Ačiū už jaukią aplinką, malonų bendravimą, už vaišes. Ačiū už profesionalų 

temos išdėstymą. (Banga). 

 Labai patiko popietė. Sužinojom abi labai daug. Su dukra nežinojau net nuo ko pradėti 

kalbėtis šia tema ir vis atidėliojau laiką. Na, o dabar, padėtas tvirtas pamatas. (Eglė)> 

 

Popietę rėmė RENOVABIS 

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Šeimų šventė Lūginėje 

Gegužės 19 d. pal. J. Matulaičio tėviškėje Lūginės kaime netoli Marijampolės vyko tradicinė jau 19-

toji šeimų šventė, skirta Šeimos dienai paminėti. Šventės iniciatoriai – kun. prof. Kęstutis Žemaitis ir 

ilgus metus Marijampolės savivaldybės socialinių reikalų departamentui vadovavusi Daiva 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Pankauskienė bendradarbiaujant su Šv. Ark. Mykolo parapija, seniūnijomis, logistikos batalionu ir 

kitomis institucijomis, kasmet stengiasi sukviesti ir pagerbti pasižymėjusias šeimas. Šiais metais už 

ilgametį šeimos vertybių puoselėjimą buvo apdovanotos šešios Auksinį santuokos jubiliejų 

atšventusios poros. Dar 4 šeimos įvertintos už altruistinę veiklą.  Apdovanota ir netipiška šeima – Šv. 

Šeimos vienuolijos seserys už ilgametę vaikų, jaunimo ir 

šeimų sielovadą. 

Paklaustos apie savo išgyvenimo santuokoje receptus, 

ilgametę patirtį turinčios šeimos negalėjo pasakyti kažko 

nepaprasto: „Reikia daug kantrybės ir tiesiog mylėti savo 

sutuoktinį, nusileisti, priimti tokį, koks jis yra“.                                                                                                                                                                                                  

Šv. Mišių homilijoje kun. K. Žemaitis  pakartojo tai, ką 

kalba popiežius Pranciškus: apie kasdieninius ,,ačiū, 

prašau, atsiprašau”, nuolatines pastangas mylėti ir atleisti, 

dalintis džiaugsmais ir rūpesčiais”.                           

Paskui tradiciškai buvo sodinamas tvirtybės simbolis - 

ąžuoliukas, klausomasi vaikų parengtos muzikinės 

programos, vaišinamasi agapėje.  

Vilniaus arkivyskupija 

Šeimų judėjimų bei parapijų bendruomenių susitikimui pasibaigus 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre gegužės 29 d. ir 30 d. vakarais rinkosi šeimų judėjimų ir 

parapijų bendruomenių atstovai aptarti metus, pasidalinti jų eigoje 

išgyventais patyrimais, nuomonėmis bei planais ateičiai. 

Susitikimuose dalyvavo ir Vyskupų konferencijos šeimos reikalų 

tarybos pirmininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis, Lietuvos šeimos 

centro direktorė Vijoleta Vitkauskienė, Vilniaus arkivyskupijos 

šeimos centro direktorius Algirdas Petronis, bei mūsų nauja 

darbuotoja Jurgita Pocevičienė, įsijungusi į mūsų kolektyvą nuo 

gegužės mėn., kuri  atsakinga už šeimų judėjimus ir 

bendruomenes.  

Pasveikindamas susirinkusius, vyskupas Arūnas Bažnyčią prilygino judėjimui Saulės sistemoje – tokį 

pat sudėtingą, neapsiribojantį dvimačiu vaizdu, stebinantį. Tiek šeimų judėjimai, tiek bendruomenės 

įneša gyvybės šioje sudėtingoje sistemoje ir pasiekia kitus žmones kaip Dievo Dvasia. Tad žmonės, 

per įvairius judėjimus atranda savo vietą Bažnyčioje, kuri yra ne tik dažnai įstabus pastatas, bet, visų 

pirma, bendruomenė. „Linkiu vystytis, augti, skleistis, vieniems kitus paremti, kad Bažnyčioje būtų 

gyvas tikėjimas“, sakė vyskupas Arūnas. 

Kalbėdami apie savus pasiekimus bei rūpesčius, susitikime dalyvavusieji įvardijo ne visada gaunamą 

palaikymą iš parapijų bei rektoratų kunigų, stinga dvasinio palydėjimo ir  bendradarbiavimo, tad ne 

taip našiai sekasi dirbti, kaip norėtųsi. Tiesa, kai kurios grupelė turėjo ir geros praktikos pavyzdžių, 

kuriais galima pasidžiaugti. Tad norėtųsi atkreipti klebonų dėmesį apie talkinti parapijai 

pasiruošusius jos narius.  

Tiek judėjimų, tiek parapijų bendruomenių atstovai, siekdami bendro tikslo – tvirtinti šeimas, kad jos 

augtų tikėjimu ir meile, yra pasirengę padėti katechetams, dirbantiems su Pirmosios Komunijos vaikų 

tėvais, liudydami savo gyvenimais bei patirtimi, taip pat kviesdami juos į krikščioniškas 

bendruomenes. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre bus sąrašas tų bendruomenių ir judėjimų narių, 

kurie galėtų parapijose prisidėti prie tėvų katechezės, tad norintys, kad sutuoktiniai atvyktų paliudyti į 

Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje esančias parapijas, turėtų kreiptis į  šeimos centrą. Šeimų 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 125                                                2018 06 16 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                    

 9 

judėjimai bei parapijų bendruomenės turi daug potencialo skleisti tikėjimo praktiką savo 

gyvenimiškais liudijimais, kuriais yra pasirengę dalytis su kitais žmonėmis,  kviečiant į tikėjimo 

bendrystę.  

Taip pat buvo aptartas Popiežiaus Pranciškaus vizitas, gvildenti organizaciniai, savanoriavimo, 

informacijos sklaidos klausimai, kaip šeimų judėjimai ir parapijų bendruomenės galėtų prie to 

prisidėti. 

Į šeimų judėjimų susitikimą susirinko po du ir 

daugiau atstovų iš 8 šeimų judėjimų. Iš viso 17 

žmonių. Beje, primename, kad  Vilniaus 

arkivyskupijoje veikia 9 šeimų judėjimai. Apie 

šeimų judėjimus išsamiau galima susipažinti šiame 

puslapyje http://www.vasc.lt/page/735.  

Į šeimų bendruomenių susitikimą atvyko iš 7 

parapijų (keturiolika žmonių). Kukliau, nes buvo 

kviesta iš 23 žinomų šeimų bendruomenių 

veikiančių prie parapijų. Apie pagrindines šeimų 

bendruomenes galima susipažinti šiame puslapyje 

http://www.vasc.lt/page/616.  

Atsiliepimai: 

Nuoširdžiai dėkojame už jaukų ir konstruktyvų susitikimą. Buvo labai naudinga susipažinti su 

bendraminčiais, žvilgtelti į praeitį, pagalvoti apie ateitį, jausti palaikymą ir padrąsinimą. Pakeliui 

namo toliau sukosi mintys, kaip skleisti judėjimą Lietuvoje. Užmiršome tik viena įvardinti garsiai: 

šeimų judėjimai reikalingi pirmiausia mums patiems: čia būdami atrandame daug įdomių, brangių ir 

gražių dalykų santykiuose poroje, šeimoje, bendruomenėje ir tikėjimo kelionėje. 

Dar kartą didelis ačiū, Dievo palaimos Jūsų darbams. (Regina ir Arūnas iš savaitgalio rekolekcijų 

„Sutuoktinių susitikimai“) 

 

Labai dėkojame ir džiaugiamės, kad iš Šeimos centro jaučiame stiprų palaikymą, kuris labai 

reikalingas, nes pagrindinis mūsų judėjimo centras yra Prancūzijoje, ir ne taip lengvai pasiekiamas 

kaip Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras. (Kanos atstovai) 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centrasd 

Gegužės 29 d. Širvintų dekanato šeimos centro vizitacija. Ryšium su Širvintų dekanato 

koordinatorės Neringos Pilkienės išvykimu gyventi į užsienį vyko Širvintų dekanato šeimos centro 

vizitacija. Širvintų dekanas kun. L. Klimas pristatė naują koordinatorę Danguolę, kuri perims 

Neringos įdirbį ir tęs šeimos centro veiklą Širvintose. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Kėdainių dekanato Šeimos centro savanorių susitikimas 

Birželio 7 d. Kėdainių dekanato Šeimos centre kartu su dekanu kun. Norbertu Martinkumi ir šeimos 

centro savanoriais aptarėme vykdomas veiklas, stipriąsias ir silpnąsias Šeimos centro puses ir 

ieškojome iškylančių problemų sprendimo. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.vasc.lt/page/735
http://www.vasc.lt/page/616
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Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Vizitacija Kelmės dekanate, skirta aptarti jaunimo rengimą sakramentams 

Birželio 1 d. vakarą Šiaulių vyskupas Eugenijus 

Bartulis, lydimas Šeimos cnetro direktorės Editos 

Gulbinienės ir Ketchetikos centro vadovės Danutės 

Kratukienės, susitiko su Kelmės dekanato kunigais, 

katechetais ir pasauliečiais, atsakingais už santuokos 

Sakramentui besiruošiančiųjų sielovadą. 

Kelmės dekanas kun. Mindaugas Grigalius pasidžiaugė 

parapijiečiais, kurie po truputėlį vis giliau įsijungia  į 

parapijos bendruomenę, junta jos poreikius ir mielai 

prisideda prie įvairių darbų. Kiekvienas dekanato 

kunigas pristatė savo parapijos jaunimo ir sužadėtinių ruošimo problemas ir džiaugsmus. 

Vyskupijos šeimos centro vadovė Edita Gulbinienė kalbėjo apie Šiaulių vyskupijos šeimos centro 

veiklą, kaip dekanate galima šią veiklą plėtoti, kaip pagelbėti parapijų kunigams, kurie turi savo 

parapijose santuokų, ragino klebonus daugiau dėmesio skirti asmeniškam susitikimui su sužadėtiniais. 

Tokio susitikimo metu kunigai turėtų didelį dėmes skirti santuokos neišardomumo, priesaikos, 

Atgailos ir Švč. Sakramento bei bendros maldos jaunavedžių gyvenime ir  sekmadienio Šv. Mišių 

svarbai. 

Šiaulių ganytojas padėkojo visiems už nuoširdų ir pasiaukojantį darbą, nes katechetai ir šeimos 

centrų atstovai dažnai neturi sekmadienių, o ilgi vakarai, praleisti pokalbiuose, neretai atima labai 

brangų asmeninį šeimų bendravimo džiaugsmą. 

Po bendrų vaišių vyskupas visus palaimino ir linkėjo džiugiai darbuotis perduodant Gerąją Naujieną 

vaikams, jaunimui ir šeimoms. 
 

Renginiai visuomenei 
 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

 

Gegužės 15 d. Tarptautinės šeimos dienos proga, Kaišiadorių parapijos šeimos centras, šeimas 

pakvietė rinktis ir melstis už šeimas. Buvo gražu kai kunigas Mindaugas surinko visus berniukus, 

kurie klusniai ir atsakingai stengėsi patarnauti Mišioms. Mildutė pasisiūlė skaityti skaitinius. Giesmes 

giedojome visi kartu su vaikais. Kunigas Mindaugas pamokslo metu priminė maldos svarbą šeimoje. 

Taip pat tą dieną šventėme Nijolės, kuri užaugino 5 savo vaikus ir dar du vaikus globojo, 50 metų 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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jubiliejų. Mums visiems tai yra gražus šios 

darnios šeimos santarvės, ramybės ir 

susiklausimo pavyzdys.  

Vievio Šeimų ir jaunimo sekminių žygis 

ir eisena  

Gegužės 20 d. (sekmadienį) Sekminių 

piligrimystė "Dvasia kviečia: Ateik!" (Apr 

22, 17). Žygio tikslas - stiprinti šeimų 

tarpusavio ryšius bendruomenėje, švęsti 

Atgailos, Eucharistijos ir Bažnyčios bendrystės Dovanas. Šioje piligrimystėje į Kazokiškes dalyvavo 

apie 140 žmonių. Už žygį atsakingas buvo kun. Povilas Tekorius. Maldos kelionė buvo  pradėta 9.30 

val. nuo Vievio parapijos bažnyčios. 12 val. kartu su vyskupijos ganytoju vyskupu Jonu Ivanausku 

šventėme Eucharistiją Kazokiškėse. Po šv. Mišių - pietūs ir pramoginė veikla. Žygį rėmė Tele 2 ir 

Renovabis. 

Dalyvių atsiliepimai: 

 Turėjau galimybę pabendrauti su tais bendruomenės žmonėmis, su kuriais ligi šiol 

nebuvau pažįstama. Dvasiškai naudinga – susitikimas ir susipažinimas su Marija, jos užtarimu, 

gilesnio santykio ieškojimas. (Judita). 

 Bendruomenėje išgyventi Kristų ir tokiu būdu skelbti Evangeliją, man yra labai svarbu. 

(Gintaras). 

 Piligriminio žygio metu nešiau ne tik asmeninę intenciją Mergelei Marijai, bet ir 

išgyvenau evangelizaciją kartu su broliais ir seserimis tikėjime. Tos trumpos kelionės metu išgirsti 

mąstymai, giesmės ir atliktos užduotėlės, taip ir kėlė mano žvilgsnį į Dangų ir davė suvokimą dėl ko 

gyvenama. Labai brangus laikas buvo, kuomet tokiame atvirume pasidalinta jautriais išgyvenimais 

tikėjime ir asmeniniame gyvenime. (Oksana). 

Nuotraukos – Vievio parapijos bendruomenės internetinėje svetainėje: 

www.vpbendruomene.lt > Galerija > Piligriminis žygis 2018 

(arba: http://www.vpbendruomene.lt/galerija/params/group/98855 

Gegužės 25 -28 dienomis Kaišiadoryse, Moters medicinos centre vyko kilnojamoji meninė paroda 

„Išmatuok savo skausmą promilėmis“, kurią pristatė Skaidrė Vainikauskaitė-Tomaševičienė | VšĮ VERSLI 

MAMA, kurios tikslas atkreipti dėmesį į net ir nedidelio kiekio alkoholio negimusiam kūdikiui  galimą žalą 

meninėmis priemonėmis. Paroda su savo žinia net ir trumpam atvykusi į Kaišiadoris apjungė visą eilę 

organizacijų: Lietuvos šeimos centrą, kuris   dalyvauja žinios sklaidoje, Kaišiadorių vyskupijos šeimos centrą, 

kuris padėjo suorganizuoti parodą Moters sveikatos centre, Kaišiadorių Kultūros centrą, kurie mielai paskolino 

molbertus parodai išeksponuoti ir pro šalį ėjusį Egidijų, kuris mielai sutiko padėti sunešioti molbertus. Ir 

žinoma, Moters sveikatos centrą,  ir jos vadovę Ritą Gliaudelienę, kuri suprato blaivios motinytės svarbą 

kūdikio vystymuisi ir mielai sutiko eksponuoti parodą, kad užsukantys į centrą suprastų net ir nedidelio kiekio 

alkoholio žalą sveikatai. Paroda išvažiavo, tačiau skaida Kaišiadoryse tebevyksta skrajutės moterims ir toliau 

dalinamos Šeimos medicinos centre, Kaišiadorių vyskupijos šeimos centre ir Moters sveikatos centre. 

https://www.youtube.com/watch?v=4xzN3m9qWp0&t=21s 

 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Susitikimas „Kai užklumpa krizės“ 

Gegužės 18 d. Šeimos centre vyko susitikimas iš ciklo „Meilė niekada nesibaigia“. Šį kartą savo 

mintimis tema „Kai užklumpa krizės“ dalijosi kun. Ričardas Doveika.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=4xzN3m9qWp0&t=21s
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Plačiau apie susitikimą skaitykite: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5831&pg=1  

Pilnus susitikimo ir klausimų - atsakymų įrašus rasite čia: 

https://www.youtube.com/watch?v=rHpfaloSFKI  https://www.youtube.com/watch?v=cY-

FYuEuQ_w  

Susitikimą parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis. 

Seminaras „Kaip susikalbėti su šiuolaikiniais vaikais“ 

Kuo skiriasi mūsų ir šiuolaikinių vaikų pasauliai? Kaip rasti balansą tarp meilės ir disciplinos? Kaip 

išlikti svarbiais vaikų gyvenime? Tokius klausimus gegužės 22 d. nagrinėjome tėvystės įgūdžių 

ugdymo seminare, kurį vedė doc. dr. Jorūnė Vyšniauskytė – Rimkienė. Norintiems pasigilinti 

rekomenduojame dr. Gordon Neufeld ir dr. Gabor Matė knygą „Nepraraskime savo vaikų“. 

Šį seminarą parėmė Kauno miesto Savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“. 

Vaikų dienos grupė 

Gegužės mėnesį vaikai iš sunkumus patiriančių šeimų kiekvieną trečiadienį kartu su liaudies meistre 

Vilija Ratautiene mokėsi juostų pynimo paslapčių, o 22 d. visi kartu organizavo pikniką. Vaikai taip 

pat lankėsi tautodailės parodoje Raudondvaryje, VDU studentų organizuotame Pavasario festivalyje, 

mokėsi lipdyti iš molio, o birželio 1d. dalyvavo Vaikų gynimo dienai skirtame renginyje Palemone.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5831&pg=1
https://www.youtube.com/watch?v=rHpfaloSFKI
https://www.youtube.com/watch?v=cY-FYuEuQ_w
https://www.youtube.com/watch?v=cY-FYuEuQ_w
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Vaikų dienos grupę remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Projektas „Bendruomeniniai šeimos namai“ 

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

Gegužės 21 d. vyko seminaras "Pagalba 

išgyvenantiems skyrybas: švelniai užverkite 

duris.". Seminarą vedė Išsiskyrusiųjų grupės 

koordinatorė Šviesa Leitonienė.  

Birželio 9 d. Palemono parapijos namuose 

seminarą „Dvasingumas šeimoje“ vedė 

Šeimos centro darbuotojas teol. lic. Dovydas 

Kučinskas. 

Konsultacijas nuo priklausomybių 

kenčiantiems žmonėms ir jų artimiesiems 

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

11916 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Gegužės 19 d. Utenos Dievo Apvaizdos parapija ir Utenos dekanato Šeimos centras organizavo 

šventę šeimoms.  

Šventė prasidėjo 11 val. Kunigo G.Vitkaus SJ katecheze. Joje kunigas G.Vitkus SJ kalbėjo apie 

šeimos vertybių svarbą formuojant jaunosios kartos gyvenimo nuostatas ir poziciją. Po katechezės 

buvo aukojamos Šv. Mišios už parapijos šeimas. Mišias celebravo svečias – kunigas G.Vitkus SJ, o 

giedojo Vilniaus jėzuitų gimnazijos choras „Krantas“. Mišių metu buvo atnaujinami santuokos 

pažadai. Poros, kurios šventė santuokos jubiliejus buvo pagerbtos dovanomis. 

Po Mišių visi klausėsi Vilniaus jėzuitų gimnazijos choro „Krantas“, vadovas L. Abaris, koncerto. 

Pasibaigus koncertui visi buvo pakviesti pasivaišinti ir pabendrauti, o vaikų laukė linksmieji klounai, 

kurie į  žaidimus, atrakcijas įtraukė ne tik vaikus, bet ir jų tėvelius. 

Buvo smagu matyti, kai į žaidimus ir bendravimą aktyviai įsitraukė parapijos kunigai ir Dievo 

Apvaizdos seserys. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 125                                                2018 06 16 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                    

 14 

 

Geriausiai šventę apibūdina netyčia nugirstas mergaitės pokalbis su mama: 

- Mama, mama, man tai buvo laimingiausia diena! 

Renginį rėmė RENOVABIS 

  

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Seminarai mokyklų bendruomenėms 

Šiaulių mieste šis pavasaris Šeimos centre yra išskirtinis. Ieškome galimybių susitikti su bendrojo 

lavinimo mokyklų bendruomenėmis. Šie susitikimai reikalingi tam, kad tėvų ir mokytojų 

bendruomenės būtų informuotos apie  2016 metais LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programą. Iš esmės programa puiki, prie jos 

kūrimo prisidėjo labai daug įvairių sričių specialistų ir sukūrė ją tinkamą naudoti. Tačiau mokyklų 

bendruomenės tikrai neįsigilina į kai kuriuos svarbius niuansus, kai programoje naudojami teiginiai 

visiškai atvirkščiai ir kitaip suprantami ir traktuojami kai kurių suinteresuotų asmenų ar grupių bei 

organizacijų. Mokykloms gali būti siūlomos neformalaus švietimo programos, kuriose kalbama ne 

apie lytinį ugdymą, o apie lytinį švietimą, kuris iš esmės skiriasi savo nuostatomis nuo lytinio 

ugdymo. 

Tokie seminarai jau vyko Šiaulių Medelyno progimnazijoje ir Šiaulių Daukanto gimnazijoje. 

Susitikimų su bendruomene metu Šeimos centro direktorė glaustai nurodo skirtingumus, kurie 

neatitinka patvirtintos Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos, išsamiai paaiškina lytiškumo 

ugdymo ir lytinio švietimo skirtumus, pateikia pavojus apie LR prezidentės naujai pateiktą Seimui 

ratifikuoti Stambulo konvenciją ir Estrelos projektą, kurio pagrindu ji sudaryta. 

Po pristatymo vyksta diskusijos su mokyklos bendruomene. Tėvai išsako savo nuogąstavimus, kad 

nebežino, kaip paaiškinti vaikams kai kuriuos esminius klausimus apie toleranciją, homoseksualumą 

ir daug kitų kontraversiškų klausimų, kurie kyla vaikams. Mokyklos administracijos turi savo 

nuomonę apie Skandinavijos mokyklose, kur įdiegtas lytinis švietimas, apie tai, koks jis reikalingas 

tam, kad sumažinti tarp paauglių lytiškai plintančių ligų ir pastojimų. Skaičiais įvardinus, kiek 

lytiškai aktyvių paauglių yra Lietuvoje, akivaizdžiai pasimato, kad toks dalykas tikrai mažai aktualus 

ir kad visą dėmesį reikia sutelkti į ugdymą pagal amžiaus tarpsnius.  
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Po diskusijų bendruomenės yra supažindinamos su programomis, kurios skirtos tiek vaikams, 

paaugliams ir tėvams, padedančios vaikus ugdyti doroviškai, remiantis patvirtinta Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa. 

Rudenį, kai mokyklų bendruomenės grįš į mokymosi procesą, susitikimus – seminarus numatyta 

tęsti. 

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

   VAISINGUMO PAŽINIMAS - GYVYBĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMO PAMATAS 

 Klaipėdos miesto Šeimos centras birželio 9 d. sukvietė įvairių sričių gydytojus, konsultantus bei 

savanorius, besidominčius mokslu grįstu nevaisingumo gydymu - NaProTechnologija bei Bažnyčios 

požiūriu į vaisingumo pažinimą. Susitikime mokslinėmis įžvalgomis ir praktine patirtimi dalijosi 

NaProTechnologijos studijų JAV absolventė gyd. R. Jarašiūnienė ir Kreitono modelio vaisingumo 

pažinimo sistemos (KrMS) mokytoja I. Vuosaityte. Susirinkusieji analizavo aktualius mokslo ir 

bioetikos aspektus porų vaisingumo pažinimo bei gydymo požiūriais. Dalyvių susidomėjimas ir 

giluminės diskusijos atskleidžia vis glaudesnio Šeimos centro ir medikų bendradarbiavimo galimybes 

Gyvybės kultūros puoselėjime bei pagalboje šią problemą patiriančioms poroms. 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Susitikimai krikščioniško ugdymo temomis 

Gegužės 27 dieną 17 vaikų Liudvinavo bažnyčioje priėmė pirmąją Šv. Komuniją. Jai rengėsi ne tik 

vaikai su katechete Rima Daukšiene, bet ir jų tėveliai. Jie  kartą per mėnesį dalyvavo 6 susitikimų 

cikle ,,Ką reiškia būti kataliku?” Nemažai tėčių ir mamų prisiminė svarbiausius tikėjimo dalykus, 

Dievo įsakymus, sakramentus, pamąstė, kaip tai paaiškinti savo vaikams ir drauge įsitraukti į 

Bažnyčios gyvenimą. Kartais užsiėmimuose dalyvaudavo ir seneliai, močiutės, mažesnieji broliukai 

ir sesutės, ypač kai buvo rodoma vaizdinė medžiaga, filmų ištraukos. Užsiėmimus vedė L. 

Braukylienė. 

Tėvystei skirtas vakaras 

Tėvo dienos išvakarėse (birželio 2 d.) Marijampolės dekanato Šeimos centras pakvietė šeimas į 

Liudvinavą. Parapijos klebonas, Šeimos centro kuratorius kun. dr.  Žydrūnas Kulpys mielai prisidėjo 

ir palaikė šio renginio idėją. Į šv. Liudviko ( jis buvo gausios šeimos tėvas) bažnyčią susirinko 

šeimos iš Marijampolės, Sasnavos, Liudvinavo. Po šv. Mišių, kurias aukojo ir homiliją sakė  Kybartų 

parapijos klebonas kun. Vaidotas Labašauskas, vyko trumpa Švč. Sakramento adoracija ir birželinės 

pamaldos, nes iš Jėzaus širdies Jo meilės pasisemti tėvystės ir 

motinystės pareigoms eiti yra svarbu ir patikima. 

Vėliau pokalbis su kunigais apie tėvystę, iššūkius šių dienų 

šeimoms vyko gamtoje ant Šešupės kranto, šalia žaidžiant 

vaikams, krykštaujant kūdikiams, kuriais visi pakaitomis 

rūpinosi. Vaikai galėjo su tėčiais pasiplaukioti valtimi, pažaisti 

kamuoliu, kūrenti ugnį. 

Temstant visi galėjo pasigėrėti Liudvinavo muzikiniu fontanu, 

jaukiai pabendrauti prie arbatos ir suneštinių vaišių.  

Kitą dieną beveik visos šios šeimos su vaikais dalyvavo Devintinių procesijoje. Vasarą gera iš miesto 

išvykti į mažesnes parapijas ir turiningai pabendrauti. 
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Vilniaus  arkivyskupijos  šeimos  centras 
  

Gegužės 25 d.  Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktorius A. Petronis vyko į svarbų 

susitikimą kaimyninėje Baltijos šalyje Latvijoje. Sostinėje Rygoje įvyko posėdis su Rygos 

Arkivyskupu, šeimų organizacijų atstovais. Taip pat į šį susirinkimą atskrido ir Europos katalikiškų 

šeimų asociacijų federacijos (FAFCE) generalinis sekretorius. Susitikimo tikslas buvo pakviesti 

Latvijos šeimų organizacijas įsijungti į FAFCE veiklą. Tikėtina, kad Latvijos šeimų organizacijos 

prisijungs prie FAFCE 😊 

Europos katalikiškų šeimų asociacijų federacijai paaukok 1 Eurą 

Europos katalikiškų šeimų asociacijų federacija (FAFCE) buvo įkurta 1997 m. Ji 

Europos Tarybos pripažinta kaip nevyriausybinė organizacija, turinti dalyvavimo 

statusą. FAFCE biuras įsikūręs Briuselyje. FAFCE veikia tiek Europos Sąjungos 

institucijose, tiek Europos Taryboje.  

FAFCE užtikrina politinį šeimos interesų atstovavimą katalikiškoje perspektyvoje ir 

yra vienintelė Europos šeimos organizacija, aiškiai besivadovaujanti Katalikų 

Bažnyčios socialiniu mokymu. 

FAFCE yra skėtinė organizacija, veikianti kaip Europos ryšių palaikymo platforma, 

skirta atstovauti katalikiškų šeimų interesus EU struktūrose, o taipogi FAFCE nariams 

keistis šeimos, šeimos politikos bei sielovados patirtimi. Katalikiškų šeimų asociacijų 

nariai telkia svarbią katalikišką patirtį ir kontaktus nacionaliniu ir vietos lygiu. FAFCE 

atstovaujama 16 valstybių šeimų organizacijų. Lietuvos šeimos centrų tinklas yra 

FAFCE nariai. 

FAFCE vykdo lobistinę ir kitą veiklą Europos Parlamente ir kitose Europos 

struktūrose, siekdama šeimai palankių sprendimų. (Pvz: priešinosi 2013 m. vadinamai 

Estrella ataskaitai apie seksualinę ir reprodukcinę sveikatą ir teises; vykdė rinkimų į 

EP akciją „Vote for family“, palaiko laisvo nuo darbo sekmadienio aljansą, dalyvavo 

organizuojant „Vienas iš mūsų“ parašų rinkimo akcija ir t.t. Kelia gimstamumo, šeimų 

socialinio palaikymo, šeimos vertės visuomenėje klausimus). FAFCE biuras Briuselyje 

nuolat analizuoja Europos Parlamento dokumentų projektus ir teikia parlamentarams 

balsavimo rekomendacijas, organizuoja susitikimus, renginius, skirtus šeimos 

puoselėjimui ir palaikymui. Daugiau informacijos: www.fafce.org 

FAFCE biure Briuselyje nuolat dirba vienas apmokamas darbuotojas. Praktiškai visos 

lėšos FAFCE yra surenkamos iš narių ir lėšų stygius neleidžia aktyviau veikti ir nuolat 

kelia abejones ar FAFCE pajėgi išlaikyti nors vieną darbuotoją.  

Šiuo metu FAFCE pradeda akciją, kurios esmė kreiptis į katalikiškas šeimas Europoje 

prašant skirti 1 eurą per metus FAFCE lobistinei veiklai Briuselyje. Prancūzijos 

Katalikiškų šeimų konfederacija, šia akciją jau vykdo kelis metus ir tai faktiškai 

išgelbėjo FAFCE veiklas. Dabar kitos organizacijos, įsijungusios į FAFCE veiklą, 

kviečiamos prisidėti prie šios akcijos. 
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Kiekviena šeima paaukokite bent po 1 eurą per metus, kad Europos Katalikiškų 

Šeimų Asociacijų Konfederacija, galėtų atstovauti katalikiškų šeimų interesus ir 

toliau veiktų, siekdama įtakoti procesus Europoje. Paaukoti galite Šeimos 

centruose. 
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