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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
Jau pralėkė devintasis Pasaulio šeimų susitikimas "Šeimos Evangelija - džiaugsmas pasauliui!" 

Dubline. Jame, Lietuvos šeimos centro žiniomis, dalyvavo net 20 lietuvių iš Panevėžio, Kauno, 

Šiaulių ir Vilniaus vyskupijų. Šeimas lydėjo vyskupas Arūnas Poniškaitis ir kunigas Gediminas 

Jankūnas. Jauniausiam delegacijos dalyviui Vincentui iš Kauno - 3 metai. 

Trijų dienų kongrese iš viso pasaulio dalyvavo 20 000 žmonių, Šeimų festivalyje dalyvavo 80 000 

žmonių, na o Popiežiaus aukojamose Šv. Mišiose  600 000 žmonių. 

 Įspūdžių be galo daug. Kelios idėjos: nelaukite vestuvių metinių metus, - švęskite vestuvių 

sukaktį kiekvieną mėnesį! Tai kunigo, vienuolio, virtuvės šefo, bei rytų kovos menų meistro Leo 

Patalinghug kvietimas kiekvienai porai.  

Seneliai gimsta kartu su anūkais, tad būsimiems seneliams dera melstis, kad abiejų - ir 

anūkėlių ir senelių gimimas ir augimas būtų sklandus... Tai Pasaulinės katalikų senelių 

asociacijos mintis.  

Kodėl sutuoktiniams reikia susitaikyti prieš užmiegant? Jei jie nesusitaikys, ryte prasidės 

šaltasis karas! Net jei ginčijotės taip, kad jau nusprendėte šiąnakt miegoti atskirai... Ateikite 

prie miegamojo durų, pasibelskite ir paklauskite "ar galiu užeiti?" Šypsena, prisilietimas, 

bučinys, - ir viskas grįš į geras vėžes... Popiežiaus paraginimas poroms.  

Mielieji kaip tik galime, dalyvaukime susitikime su Popiežiumi. Remkime vieni kitus malda ir 

atsiminkime, kad „Kristus Jėzus – mūsų viltis!“ 

Jaunimo rengimas šeimai 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

„Pažink save“  

Šių metų liepos 23–27 dienomis Kazokiškėse (Kaišiadorių vysk.) vyko jaunimo stovykla „Pažink 

save“. Stovyklos pavadinimas atspindėjo ir jos turinį – „Pažink save“ komanda iš Kauno šeimos 

centro vedė Krikščioniškosios moralės pagrindais paremtus mokymus savivertės, lytiškumo, šeimos 

ir kitomis temomis.  

Stovyklos metu apie 30 jaunuolių augo pažinime, bendrystėje ir artume. Per maldą, mokymus, 

įvairias kūrybines veiklas, užsiėmimus ir žaidimus artėjo prie Dievo, vienas kito bei savyje atpažino 

įvairius gebėjimus, vertybes. Būti kartu – džiaugsmas, kai turi vienintelį mokytoją – Kristų. 

Stovyklos metu turėjome vakarus, kada galėjome ypatingu būdu artintis prie Dievo – apgiedoti Jį 

šlovinimo giesmėmis; šventėme Atgailos sakramentą, dalyvavome užtarimo pamaldose su 

„Viešpaties balso“ bendruomene iš Vilniaus.  

Ši intensyvi stovykla daugeliui buvo pirmoji tokia, kaip nepaliaujantis Dievo vedimas link Kito per 

savęs pažinimą ir pripažinimą. Artumą, kurį susikūrėme, išgyvename bendrystės džiaugsmu. 

Dėkojame rėmėjams: Renovabis, Tele 2, Lietuvos Katalikų religinei šalpai. 

Nuotraukos   svetainėje: http://www.vpbendruomene.lt/ 
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Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

„Pažink save“ Kazokiškėse liepos 24–26 d. 

Vasara - atostogų metas, kai dauguma ilsisi, bet 

„Pažink save“ savanoriai visada pasiruošę 

atsiliepti į kvietimą. Buvome pakviesti pravesti 

„Pažink save“ programą Vievio parapijos jaunimo 

stovykloje Kazokiškėse. Jungtinė Kauno ir 

Vilniaus savanorių komanda tris dienas vyko pas 

jaunimą, kurio širdys buvo ištroškusios tikrų 

dalykų. Buvome labai šiltai priimti, jautėmės kaip 

su seniai matytais draugais, bendravome, 

diskutavome, daug juokėmės ir visą laiką jautėme 

Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos 

globą.  

Dalyvių atsiliepimai: 

 Patiko, kad savanoriai atvirai šneka ir nesigėdija kad ir nemaloniausiom temom. Labai gerai, 

kad temos, kurios buvo, buvo aktualios šiuo metu. Būtų faina paūgėjus savanoriauti pas jus. 

 Labai patiko liudijimai, palietė, buvo įdomu klausytis. Nors apie visas temas girdėjau, tačiau 

vis tiek programa buvo įdomi.  
 

Pažinksaviukų Šimtmečio Dūzgės 

Liepos 28–29 d. vyko visos Lietuvos pažinksaviukų vasaros susitikimas Kuktiškėse. Susirinko 

savanoriai iš Kauno, Vilniaus ir Panevėžio.  

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Apie šį bendrystės laiką dalijasi savanorė Laura A.: 

„Mintys apie Lietuvą ir himnas pradėjo mūsų Dūzges. Prieš tai dar galybė apkabinimų seniai 

matytiems draugams ir nematytiems saviukams iš kitų miestų. Susitikome Lietuvos mastu, pabūti 

kartu, susipažinti su tais, kurių nepažįstam. Kaip ir buvo nuspėjama, buvo labai gera. Atrodo, jog 

viskam atviros durys kai susitinka pažinksaviukai. Žilinskai parūpino vietą. Birutė organizavo 

maistą. Vaikai kvietė savanorius žaisti. Vyrai gamino. Merginos gamino. Tada visi susėsdavom prie 

didelio medinio stalo kluone, kur sienos papuoštos lemputėm ir palaiminę maistą kartu valgėm. 

Vakare žengėm į kitas kultūras, kurias vėliau šnipinėjom, o galiausiai susidraugavom, nes taip daro 

pažinksaviukai. Sėdėjom ilgai prie laužo kol beliko stipriausi ir jie turbūt nemiegojo. Vienas Dievas 

težino kokie pokalbiai virė tą naktį... dar kita diena, dar truputėlis laiko kartu. Kartu Mišiose, kartu 

valgėm, kartu dėkojom, kartu dėjomės daiktus. Kartu atsisveikinom. Senoliai sako, kai gerai leidi 

laiką, jis bėga labai greitai. Laikas su P.S. visad atrodo trunka tik akimirką. Ačiū visiems, kurie 

organizavo, prisidėjo prie organizavimo ir kurie atvyko. Labai laukiam tų, kurie negalėjo atvykti. 

Norim Jus pamatyti kitą kartą! Once you in P.S. you are here forever!“   

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Klaipėdos miesto šeimos ir jaunimas įsitraukė į „Maldos maratoną“ 

Maratonas – tai 42 km. siekianti distancija, kurią 

įveikia tik patys ištvermingiausieji. Likus 42 

dienoms iki Popiežiaus Pranciškaus vizito 

Lietuvoje, Klaipėdos miesto Šeimos centras 

paskelbė „Maldos maratono“ startą. Tai kvietimas 

melstis už šeimos narius, gyvus ir mirusius 

artimuosius, draugus ir visus, kuriems galiu 

dovanoti savo maldą, drauge įsijungiant į visuotinę 

Pasaulio šeimų susitikimo su popiežiumi 

Pranciškumi Dubline maldos akciją. Ši iniciatyva 

sujungė daugiau nei 200 Klaipėdos parapijų šeimų. 

Į „Maldos maratoną“ entuziastingai įsiliejo ir aktyviausios Klaipėdos krikščioniško jaunimo 

bendruomenės – „Ateitininkai“ bei katalikiškos P. Mašioto progimnazijos mokiniai bei mokytojai, 

pasiryžę ne tik patys sėkmingai įveikti šį iššūkį, bet ir į šį maratoną įtraukti kuo daugiau Klaipėdos 

miesto šeimų narių, 

taip dar giliau 

įprasminant 

popiežiaus 

Pranciškaus vizito 

Lietuvoje laukimą. 

“Malda yra raktas 

atverti tikėjimo 

durims” (Popiežius 

Pranciškus 

 

 

 

Vilkaviškio  vyskupijos  šeimos  centras 
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Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų stovykla    

Liepos 8 – 14 dienomis vyko Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo parapijos organizuojama vaikų stovykla, 

skirta popiežiaus Pranciškaus atvykimo į Lietuvą įvykiui suaktyvinti ir jo skleidžiamai žiniai apie 

krikščionybę ir Bažnyčią įsigilinti.  Savaitę, Viešpaties dovanotoje gamtoje ir globoje, kartu praleido 

55 vaikai ir 14 vadovų. Stovyklos metu vaikai kiekvieną dieną dalyvavo šv. Mišiose, katechezėse, 

vyko įvairios veiklos užsiėmimuose. Vaikai žaidė, šoko, dainavo ir bendravo su į stovyklą 

atvykusiais svečiais. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

Vasaros pradžia nereiškia atostogų pradžios pažinksaviukams!  

 

Birželio 2 d. vyko savanorių teminis vakaras „Aš“. Neformalioje aplinkoje, per įvairius žaidimus 

mokėmės geriau pažinti save, suprasti savo emocijas ir kitus savanorius, taip pat padėjome vienas 

kitam savo kalboje pastebėti klausančiam patinkančius ir atbaidančius aspektus.  

 

Birželio 12 d. įvyko piknikas - oficialus 

„Pažink save“ sezono užbaigimas, kurio 

metu dalinomės savo įspūdžiais, džiaugsmais 

ir iššūkiais, lydėjusiais savanorystės metu bei 

aptarėme idėjas ateinančiam sezonui! 

 

Birželio 27 d. „Pažink save“ savanoriai 

lankėsi Alytaus r., kuriame Vargdienių 

seserų vienuolės organizavo stovyklą 

moksleiviams. Kartu su moksleiviais bei 

stovykloje savanoriaujančiais studentais 

buvo kalbėta  „Jie ir jos“ bei „Gyvybės“ 

temomis. 

 

Liepos 28-29 d. Aukštaitijoje girdėjosi daugybės pažinksaviukų juokas, nes čia vyko jau tradicija 

tapusios vasaros dūzgės, apjungiančios ne tik skirtingų miestų, bet ir skirtingų kartų savanorius!  

 

Rugpjūčio 25 d. „Pažink save“ savanoriai plaukė baidarėmis bei turėjo kitų pramogų Anykščių r. 

Prieš pradėdami naują sezoną, norėjome dar kartą pasidžiaugti bendryste, nes būtent ji tampa 

sėkmingų, atvirų ir aktualių temų pagrindu. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Rugpjūčio 29 d. Lietuvos šeimos centro iniciatyva Kaune vyko mokslinė – praktinė konferencija 

„Žmogaus lytiškumo ugdymo probleminiai klausimai“, kurioje Vilniaus „Pažink save“ komandos 

koordinatorė A. Burneikaitė skaitė pranešimą tema - „Pažink save“ sėkmės paslaptis. Pranešime 

buvo akcentuojama taikomos metodikos svarba, temų nuoseklumas ir įvairialypiškumas, būtinybė 

kelti klausimus ir nukreipti moksleivių diskusiją teisinga linkme, užuot rėmusis vien informacijos 

pateikimu. 

Lietuvos šeimos centras 

Birželio 30 d. Lietuvos šeimos centro iniciatyva Vilniaus ir Kauno „Pažink save“ savanoriai kartu su 

doc. dr. N. Liobikiene aptarė „Pažink save“ sėkmės priežastis, rodiklius ir iššūkius, su kuriais jie 

susiduria. Supervizija padėjo identifikuoti stipriąsias sritis ir rasti būdų silpnesniųjų tobulinimui, taip 

pat skatino gerosios patirties dalijimąsi tarp skirtinguose miestuose veikiančių komandų. 

 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Baigėsi mokymai naujiems savanoriams 

VVŠC  pabaigė sužadėtinių kursų rengėjų trijų dalių 

seminarą.  

Džiaugiamės atsinaujinusiomis savanorių gretomis. 

Pasiruošimo dirbti su sužadėtiniais kursą baigė 6 

sutuoktinių poros iš Marijampolės dekanato ir viena 

savanorė iš Lazdijų dekanato. 

 

 

Lietuvos šeimos centras 

Projektas NVOŠG1-103 Leidiniai, kurie padės ugdyti sužadėtinius, sutuoktinius bei tėvus. 

Liepos 9 d. Lietuvos šeimos centras pasirašė sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl 

projekto Leidiniai, kurie padės ugdyti sužadėtinius, sutuoktinius bei tėvus. Gautos lėšos pagrinde bus 

skirtos 5000 vnt. pratybų sužadėtiniams „Užrašai kūrybingiems pasimatymams...“ leidybai. Nedidelė 

dalis lėšų skirta išleisti skrajutes ir lankstinukus sutuoktiniams bei tėvams.  

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Vievio Katalikiškų šeimų stovykla   

Liepos 20-22 d. Kazokiškėse vyko Vievio šeimų stovykla.  Stovykloje dalyvavo apie 90 žmonių.  

Stovyklos tikslas augti tikėjimo bendrystėje ir pažinime. Paskaitas skaitė B. Obelenienė, klauptus 

maldai gaminti mokė neįgaliųjų bendruomenės atstovai, vyko šv. Mišios ir šlovinimas. Vakarais 

bendrystė prie laužo su dainomis ir šokiais.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Dėkojame rėmėjams: Renovabis, Tele 2, Lietuvos Katalikų religinei šalpai. 

Nuotraukos svetainėje:http://www.vpbendruomene.lt/ 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Susitikimas „Jie gyveno ilgai ir laimingai: apie laimės iliuzijas“ 

Vasaros pradžioje užbaigėme susitikimų ciklą „Meilė niekada nesibaigia“.  

„Mūsų sveikimo rodiklis yra svyravimai. Turime atpažinti savo jausmus, apie juos kalbėti, o ne 

"nuryti". Kai patarnauji kitam - gauni daugiau, nei duodi. Apie tai ir apie laimės iliuzijas birželio 15 

d. Šeimos centre kalbėjo kunigas Kęstutis Dvareckas. Jis taip pat pristatė knygą „(Ne)pasmerkti“ ir 

papasakojo jos atsiradimo istoriją, o susitikimą baigė šmaikščia psichoterapeuto Aleksandro 

Alekseičiko įžvalga: „Nueinate į pragarą, nes esate labai mandagūs – velniui nesakote ne“. Vėliau 

susitikimo dalyviai susirinko Šeimos centro kiemelyje, kur klausėsi smuiku atliekamų kūrinių, 

bendravo ir vaišinosi karštu obuolių pyragu su ledais. 

Plačiau apie susitikimą skaitykite:  

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5924&pg=2  

Šeimos centro organizuotą susitikimų ciklą „Meilė niekada nesibaigia“ parėmė Lietuvių Katalikų 

Religinė šalpa ir Renovabis. 

Vaikų dienos grupė 

 

Vasaros metu vaikai iš sunkumus patiriančių šeimų rinkosi Šeimos centre 3 kartus per savaitę. Jie 

dalyvavo įvairiose edukacinėse programose, išvykose ir ekskursijose. Šeimos centro psichologė 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.vpbendruomene.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5924&pg=2
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Raimonda Šemeklienė teikė psichologines konsultacijas vaikams ir jų tėvams, įvairius užsiėmimus 

vedė socialinė darbuotoja Aušra Bačėnė ir priklausomybių konsultantė Virginija Blaževičienė. Didelį 

įspūdį vaikams paliko apsilankymas Garliavos Viešojoje bibliotekoje, kur IT edukatorius Saulius 

Lipinskas mokė vaikus dronų programavimo ir pilotavimo paslapčių.  

Vaikų dienos grupę remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

 

Birželio mėnesį vyko III-ias Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlės ciklas. Džiaugiamės po vaikučio 

gimimo sugrįžusia lektore psichologe Ilona Grubinskiene, kuri skaito paskaitą „Kūdikio laukiančios 

šeimos psichologija“, ir prie lektorių prisijungusia gydytoja neonatologe Rita Tvarijonavičiene. Jos 

paskaita apie „Naujagimystės laikotarpio ypatumus“.  

Birželį keturių susitikimų cikle lankėsi 22 dalyviai. 

Krekenavos didžiuosiuose Žolinės atlaiduose vyko Šeimų diena.  

 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Šeimų stovykla 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, bendradarbiaudamas su VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“, jau 

tradiciškai organizuoja stovyklą šios bendruomenės šeimoms. Tai šeimos, kurių nors vienas iš tėvų 

augo globos įstaigose ir neįgavo socialinių įgūdžių, kuriuos paprastai įgauna vaikai, augantys 

šeimose. Toks jaunimas dažniausiai ir susituokia su panašaus likimo asmenimis ir kuria šeimas be 

jokio šeimos pavyzdžio. Todėl jiems prireikia žymiai daugiau pastangų išlaikyti šeimos stabilumą, 

gerą atmosferą ir gražius, nuolankumu grįstus santykius. 

Šeimų stovykla „Eikime kartu“ vyko 2018 rugpjūčio 10-12 d.d. Šventojoje. Stovykloje dalyvavo 25 

šeimos su vaikais. Pagrindinis dėmesys skiriamas bendrystės šeimoje kūrimas bei šeimos tradicijų 

puoselėjimas. Mokomės kartu melstis prieš valgį, žaisti su vaikais, bendrauti tarpusavyje. Šios 

stovyklos tema „Eikime kartu“ atspindi ir raginimą per gyvenimą keliauti drauge, nebėgant vienas 

nuo kito, ir tai, kad keliauti drauge gali būti nelabai saldu. Pagrindinės stovyklos seminaruose 

nagrinėjamos temos buvo: „Per gyvenimą keliaujame kartu su vaikais. Ar tikrai lengva?“, „Mokausi 

kiekvieną dieną. Pykstu – atleidžiu.“ „Norėčiau kitaip. Nemoku, nesigauna, nesugebu, nenoriu. Apie 

priklausomybes“. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Pirmoje temoje buvo nagrinėtas klausimas, kaip šeimoje gimę vaikai pakeičia sutuoktinių 

bendravimą, kaip vaikų ugdymui reikalingi abu tėvai, o auklėjant reikia stengtis laikytis vienos 

krypties, neprieštarauti vienas kitam vaikų akivaizdoje. Kilo labai audringos diskusijos. Pirmiausiai 

apie tai, kad dažnai auklėjant  vaikus vyras/žmona prieštarauja, nesutinka ir siekia įrodyti savo tiesą 

tiesiog vaikų akivaizdoje. Kalbėjome, kodėl tai negerai ir kas galėtų būti kitaip. Antroje temoje 

kalbėjome apie „teisingą“ pykimąsi ir atleidimą. Šie žmonės savo pasąmonėje puoselėja daug pykčio 

– savo tėvams, įstaigų vadovams, valdžiai, draugams ir pan. Todėl reikia žinoti, kaip tvarkytis su 

pykčiu, kuris netikėtai išsilieja ant vaikų ar sutuoktinio. Mokėmės atleisti ir nelikti įsiskaudinus.  

Natūralu, kad šie žmonės turi daug žalingų įpročių. Juos nejučia perduoda ir savo vaikams, todėl 

labai svarbu atpažinti, kad tai bėda ir bandyti tą problemą kažkaip spręsti. Tikrai šeimos dalinosi apie 

tai, kad sunku su tomis priklausomybėmis nuo alkoholio, nikotino, bet jie bejėgiai kažką padaryti. 

Kalbėjome kaip tai keisti, kodėl reikėtų keisti ir kam tas pasikeitimas pasitarnaus. 

Tai buvo daugiau praktiniai užsiėmimai, kur šeimos darė įvairius testus, diskutavo tarpusavyje, 

dalinosi patirtimi ir bandė ieškoti išeities iš situacijų. 

Laisvalaikiu vaikai drauge su savo tėveliais eidavo prie jūros, džiaugėsi nuostabia gamta ir oru. 

Svarbu paminėti ir tai, kad buvo šeimų, kurios  prie jūros lankosi pirmą kartą. Džiaugiamės su jais 

kartu ir linkėjome dar ne vieną kartą aplankyti jūrą ir nuostabiąsias smėlio kopas. 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Marijampolės dekanato šeimų stovykla Kryžiuose 

Liepos 6 – 8 d. Kryžiuose prie Dusios ežero vyko tradicinė šeimų stovykla, kurioje dalyvavo apie 

penkiasdešimt dalyvių. 

Pirmąją dieną  psichologė Brigita Gelumbauskienė pristatė biblioterapijos metodą, kurį taiko savo 

darbe. Pasirodo, tinkamai specialisto parinktos knygos gali gydyti ir dvasiškai ugdyti. Psichologė 

pateikė vertų dėmesio knygų sąrašą, patarė skaityti ir skatinti tai daryti vaikus, skaitant drauge su jais. 

Pasimeldę už Tėvynę Valstybės dieną Kryžių koplyčioje prie Marijos paveikslo, išlikusio dar iš kovų 

su švedais laikų, šeimos keliavo Dusios pakrante prie Prelomciškių piliakalnio, ant kurio su kitais čia 

susirinkusiais 

sugiedojo Lietuvos 

himną. 

Antrąją stovyklos 

dieną į svečius 

atvyko Kaišiadorių 

vyskupijos šeimos 

centro vadovė Judita 

Bernatonienė. Ji su 

vyru Aidu atrado ir 

pritaikė iš JAV gautą 

programą “ Vakarai 

su šeima”, kurią 

sėkmingai išbandė 

su savo keturiais 

vaikais, o vėliau 

pasiūlė ir kitoms šeimoms. Šio susitikimo metu šeimos gavo ir praktinių užduočių – pasidalinti, ką 

veikė su savo tėvais vaikystėje, kuo unikali jų dabartinė šeima, teko sukurti ir atlikti šeimos dainą. 
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Po pietų atvykęs iš Punsko kunigas Marius Talutis, besidarbuojantis Lenkijos lietuvių sielovadoje, 

pasidalino savo įžvalgomis, lygindamas mažiau nukentėjusias nuo sovietizacijos Lenkijos katalikų 

bendruomenes su Lietuvos parapijomis. Nors ir Lenkijoje jaučiama sekuliarizacija, demografinės 

problemos, tačiau daugeliu atžvilgių padėtis yra geresnė.  

Vakare stovyklautojų laukė didelis laužas, estafetės ir sportiniai žaidimai. Kilo aitvarai, skambėjo 

dainos. 

Sekmadienį šeimos įsijungė į šv. Mišių liturgiją su vietine bendruomene ir Metelių klebonu kan. 

Vytautu Prajara, kuriam stovyklautojai dėkingi už puikias sąlygas, nuolatinį dėmesį ir rūpestį. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

Išvažiuojamieji Natūralaus šeimos planavimo mokymai 

Birželio 1-3 dienomis vyko Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro organizuoti išvažiuojamieji 

Natūralaus šeimos planavimo mokymai Guronių rekolekcijų namuose. Į Guronis važiuojame sykį per 

metus, ir visada tai būna puikus metas. Viena vertus, atitrūkimas nuo darbų ir rūpesčių padeda 

susikaupti, susitelkti ties vaisingumo pažinimo taisyklėmis, kita vertus, šis išvažiavimas leidžia 

pailsėti, vyrui ir žmonai ar sužadėtiniui ir sužadėtinei pabūti vienas su kitu, sutikti ir išgirsti kitų 

įdomių žmonių. 

 

Šis susitikimas buvo ypatingas dėl savo laiko: vasarėjanti gamta teikė didelį džiaugsmą, vilnijančios 

žolės ir rugiai, pievų ir seserų augintos gėlės, per pievas liuoksintys kiškiai ir dūkstantys lapiukai 

besiplaikstančiomis pūkuotomis uodegomis žadino atvirumą, todėl vakariniai pasidalinimai buvo 

kaip reta nuoširdūs. Šalia rimtų mokymų programos turėjome laiko maudytis, melstis, o šeštadienį 

vakare kunigas Gediminas Tamošiūnas aukojo šv. Mišias koplyčioje ant kalno. 

 

Tokie vaisingumo pažinimo mokymai, kai paliečiami ne tik žmonių protai, bet ir jausmai, širdys, turi 

didesnę išliekamąją vertę. Grupės poros savo pavyzdžiu liudija vienos kitoms, dalinasi motyvacija, 

tam tikra prasme tarsi įsipareigoja. 

 

Tai, kad mokymus veda pora - Elena ir Kęstutis Čypai - taip pat tampa tiesioginiu šio gyvenimo būdo 

liudijimu poroms. 

 

Šeimų stovykla judėjimų ir bendruomenių atstovams 

Jau kuris laikas šilumai maloniai lepinant Lietuvos kraštą, ūkininkams tai nusiminimas ir nuostoliai, 

o vasarotojams ir stovyklautojams tai  tikras džiaugsmas, atsipalaidavimas ir smagumėlis. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centrui organizuojant jau daugiau nei dešimtmetis tradicinę 

savaitgalinę stovyklą birželio 8-10 dienomis gamta padovanojo gerą orą. Kuo norime pasidžiaugti ir 

pasidalinti su  visais. Tai nėra pagrindinis veiksnys - nulemiantis stovyklos esmę, bet deja, groja 

didelį vaidmenį. Daugelis tik vasarai būdingų pramogų ir galimybių atsiveria kai nepliaupia lietus, 

vėjas netaršo plaukų, nesėdima uždarose patalpose, nereikia užsidėti apsiaustų nuo lietaus, užtat 

galima girdėti paukščių giesmes, užuosti žolės kvapą, matyti žydinčias rožes, grožėtis debesimis, 

matyti lakstančius ir džiūgaujančius vaikus ir t.t.   

Stovyklai pasibaigus dalinamės kas, kur, kada, kaip ir dėl ko įvyko😊 

Iš Vilniaus arkivyskupijos gyvuojančių įvairių šeimų bendruomenių ir judėjimų atstovai, sužadėtinių 

rengėjų santuokos sakramentui prie parapijų vedantieji, susirinko į savaitgalinę stovyklą. Jiems 
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paruošėme tokią programą, kuri leistų žmonėms ir pasisemti žinių, išgirsti įvairius mokymus, 

apmąstymus, ir suteikti ramų laiką, bendrystės laiką.   

Kaip ir kiekvienais metais turėjome keletą kviestinių svečių. Kun. Jaroslav Spiridovič  iš 

Vilniaus, kuris pristatė popiežiaus Pranciškaus Apaštališkąjį paraginimą „Gaudete et exultate“ 

(„Būkite linksmi ir džiūgaukite“). Šis paraginimas yra tarsi dvasios tėvo laiškas man, apie mano 

kasdienybę, mano pastangas ir apie tai, kaip toji džiaugsmo Evangelija gali reikštis mano 

asmeniniame gyvenime. O kad ji reikštųsi kun. J.Spiridovič pristatė šiuos veiksnius: 

 asmeniškas apsisprendimas šventumui; 

 šventumas yra labai paprastas ir veiklus; 

 šventumas yra matomas; 

 šventumas yra kova 

Po kunigo perteiktų minčių ir 

pamąstymų daugeliui buvo 

uždegtas ir pakūrentas noras 

širdyje siekti šventumo savo 

ritmu, pagal savo galimybes. 

Lietuvai ruošiantis Popiežiaus 

atvykimui pakvietėme į 

stovyklą pasidalinti mintimis, 

pasiruošimo Popiežiaus vizito 

komiteto generalinio 

sekretoriaus asistentę Tomą 

Bružaitę, kuri kalbėjo apie poreikį brandžių 

savanorių, kurie galėtų savanoriauti info palapinėse 

Vilniuje Popiežiaus susitikimo su jaunimu metu. 

Pristatė Popiežiaus vizito programą, atsakė į 

techninius klausimus, taip pat pakvietė kiekvieną 

popiežiaus misionierystei. Pirmiausia asmeniškai 

patiems pasiruošiant ir skleidžiant tą žinią savo 

šeimose. Skatino skaityti popieziausvizitas.lt 

tinklapyje skelbiamas gaires ir dokumentus. "Tai 

nėra renginys, o proga permąstyti savo gyvenimą 

popiežiaus nešamos žinios šviesioje", sakė 

T.Bružaitė. Taip pat bendruomenėse (ten, kur mes priklausome, t.y. darbovietėse, laisvalaikio 

bendruomenėse ir t.t.), parapijos bendruomenėse (galima skaityti kartu katechezes), stovyklose. Ir  

žinoma, kvietė žmones, kurie kalbantys ir galintys kalbėti - skelbti žinią apie Bažnyčios mokymą, ką 

Popiežius kalbą apie šeimą, koks jo požiūris į šeimą, ir kodėl mums Popiežiaus vizitas yra svarbus, 

nuvykstant į įvairias Lietuvos parapijas. 

Kol tėvai gilinosi ir klausėsi pranešimo temų, „didieji“ ir „mažieji“ vaikai dalyvavo savo programoje. 

Vaikų amžius buvo nuo kelių mėnesių kūdikio iki 14 metų amžiaus, todėl savanoriai neturėjo kada 

nuobodžiauti. Savanorių laukė  intensyvus, dėmesio, kantrybės reikalaujantis ir meilės dalinimo 

laikas.  

Šeštadienio rytą, po pusryčių, nuo 6 metų ir vyresni vaikai, lydimi atsakingųjų savanorių važiavo į 

ekskursiją, kuri buvo užsakyta  Molėtų astronomijos observatorijoje. Prieš susipažindami su kosmoso 

paslaptimis, žaidė žaidimą - knygnešiai. Kartu nusipynė trispalves apyrankes ir bandė kaip 

knygnešiai pernešti knygas simbolizuojančius balionus. Išsidūkę lauke, keliavo į observatoriją, ten 

išklausė įdomią paskaitą apie tai, ką veikia astronomai, kuo skiriasi mikroskopas nuo teleskopo ir 
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sužinojo, kodėl svarbu pažinti kosmoso platybes. Žinoma, lektorius sulaukė daugybės klausimų iš 

jaunųjų klausytojų, po kurių turėjo galimybę stebėti teleskopą - didžiausią mokslinės paskirties 

įrenginį Šiaurės Europoje. 

Vyresniems vaikams išvykus, mažieji, esant šiltam ir saulėtam orui nuo ryto turėjo užsiėmimus 

lauke. Vakarop vaikų laukė didieji muilo burbulų pūtimai.  

Oficialiai programai pasibaigus tęsėme seną „skanią“ tradiciją – dešrelių ir vaikiškų skanėstų, zefyrų, 

kepimą ant žarijų. Tai visus įtraukiantis procesas. Vieni vyrai kūreno laužą, kiti tėvai pagalbon 

pasiėmę  sūnus ieškojo šakelių ir smailino jas, kad būtų galima užmauti dešreles. Vienos moterys 

ruošė ir puošė užkandžių stalą, kitos mamos maitino kūdikėlius,  o vaikai iš to smagumo - kas lakstė 

aplinkui, kas smalsiai žiūrėjo, kas žaidė voveraites ir suko lizdelius palei drebulių kamienus - 

kiekvienas atrado savo buvimo išraišką vakaro pasibuvime... 

Stovykloje buvo apie 75 žmones. Iš jų  25 įvairaus amžiaus vaikai ir 5 savanorės. Verta paminėti, kad 

šį kartą įsijungusios savanorės buvo iš „Pažink save“ komandos. Tai labai retas atvejis, nes vasaros 

pradžioje būna visada sesija studentams ir jie atsisako šios tarnystės tuo metu kai vyksta egzaminai. 

Šiais metais susidėliojo taip, kad dalis studentų galėjo prisijungti prie savanorių komandos, o kai kas 

pasiryžo padėti, nežiūrint į tai, kad po savaitgalio, pirmadienį, laukė egzaminas. 

Savaitgalinė stovykla dalyviams yra nemokama ir jiems tai yra kaip dovana ir paskatinimas, kad jie 

veikia, gyvuoja, stengiasi dėl savo judėjimo ar bendruomenės gyvavimo ir skiria tam savo laiką.   

Be abejo, o tokią dovaną galime jiems padovanoti tik dėka rėmėjų. Šiais metais rėmė mus du fondai: 

Renovabio ir Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos. Dalyviai ir organizatoriai prisiminė ir prisimena 

juos savo maldose. 

Mūsų šeimos centras mato labai didelę prasmę 

organizuoti tokias savaitgalines stovyklas šiems 

atstovams, kurie kiekvienais metais yra sukviečiami 

ir suburiami. 

Todėl dar kartą, dėkojome Dievui už gerą orą, už 

visas gausiai atvykusias šeimas, už jų atviras širdis,  

imlumą, norą ir troškimą judėti į priekį, už lektorius, 

gausų būrį vaikų, skanų maistą, kurį atsidavusios 

šeimininkėlės ruošė, už tą erdvę ir vietą, kuri labai 

tinkama šeimoms ir į kurią mus mielai priima 

Alantos technologijos ir verslo mokyklos 

administracija. 

Stovyklautojų atsiliepimai: 

 Supratau, kad esu kviečiamas į šventumą visą gyvenimą (vyr). 

 Išgirdau pašaukimą į šventumą. Atvažiavau pavargusi, skubanti, bet pabuvusi šioje vietoje, 

kur galėjau išgyventi Dievo prisilietimą per maudynes - maudėmės kas rytą, ir tai buvo man 

ypatingas patyrimas. Reikia atrasti dideliame bėgime bent po 10-15 minučių pabūti gamtoj 

(mot.). 

 Išsivežu didelį džiaugsmą ir pašaukimą į šventumą. Dėkoju už pasidalinimus, duodančius 

peno kitoms veikloms (vyr.). 

 Smagu pabūti su visais bendrystėje, pamatyti, kad ir kitur yra gyva bažnyčia (vyr.). 

 Labai gera pailsėti kūnu ir dvasia. Esu pašaukta šventumui, perduosiu šią žinią savo 

bendruomenei (mot.). 
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Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Kaišiadorių vyskupijos šeimų savanorių vasaros mokymai ir Pivašiūnų atlaidų Šeimų diena 

Kaišiadorių vyskupijos šventovėje, Pivašiūnuose, rugpjūčio 19 dienos atlaidai buvo skirti  šeimoms.   

Tačiau šeimas savanores sukvietėme anksčiau. Rugpjūčio 17 d. prasidėjo Kaišiadorių vyskupijos 

koordinatorių ir šeimų savanorių stovykla skirta pasiruošti susitikimui su popiežiumi Pranciškumi 

geriau pažinti jo mokymą. Penktadienio vakarą kun. L. Visockas pristatė ką popiežius Pranciškus 

apaštališkajame paraginime Gaudete et Exultate kalba šeimoms apie šventumą. Po pristatymo šeimos 

buvo pakviestos pasidalinti ką joms reiškia tikėjimas ir šventumas kasdienybėje. Vakarą užbaigėme 

Švenčiausiojo Sakramento adoracija kartu su pačiais mažiausiais. Šeštadienį KVŠC šeimos centro 

vadovė J. Bernatonienė pristatė Popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą Amoris Leatitia. 

Šeimos buvo pakviestos pasidalinti kaip jos išgyvena meilės džiaugsmą šeimoje. R. ir I. Aušrotai  

kalbėjo apie penkias šventumo pakopas santuokoje. Popietinėje dalyje buvo pristatytos popiežiaus 

Pranciškaus katechezės šeimoms ir ką popiežius sako tėvams apie tėvystę, motinystę. Vakarinėje 

dalyje  skubėjome atlikti praktinės popiežiaus Pranciškaus užduoties tėvams: „Tėvai, negailėkite 

švaistyti laiko su vaikais“. Taigi, ėjome žaisti su vaikais, nes pasak popiežiaus į klausimą kodėl 

turime žaisti? Jis atsakė: „Nes taip perduodame tikėjimą ir vertybės“. Ryto ir vakaro maldas vedė 

Indrė Aušrotienė pavergusi ir atvėrusi visų mažųjų širdis mažajai maldai. Sekmadienio rytą visi 

išsiruošėme į Piligriminį šeimų žygį, į Pivašiūnų šeimų dienos atlaidus. Atvykome pasimelsti Dievo 

Motinos užtarimo  mums svarbiomis intencijomis, padėkoti už patirtas malones. Šeimos šv. Mišių 

metu skaitė skaitinius, visuotinius maldavimus. Visiems įspūdį paliko kun. Mozės pamokslas. Po šv. 

Mišių visi susirinkome agapei. Sustiprinti dvasiškai, įsipareigoję šventėti kasdieniame gyvenime, 

išvykome laukti susitikimo su popiežiumi Pranciškumi. 

Dėkojame rėmėjams: Revnovabis, Tele 2, Lietuvos Katalikų religinei šalpai. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Komandos formavimo susitikimas 

 

Birželio 12 d. Šeimos centro darbuotojai, susirinkę Pažaislio rekolekcijų namuose, aptarė Šeimos 

centro strategines kryptis ir 2018-2019 m. planą. Bendra malda koplyčioje, pasivaikščiojimas 

išpuoselėto rožyno takeliais ir pietūs kartu su šių namų vyresniąja kėlė mūsų širdis Dievop ir suteikė 

kūrybinių minčių planuojant kasdienius darbus. 
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Kauno arkivyskupijos sielovados simpoziumas 

Birželio 20 dieną vykusiame Kauno arkivyskupijos sielovados simpoziume kartu su parapijų, 

bendruomenių bei kitų institucijų atstovais apžvelgėme dabarties situaciją ir aptarėme sielovados 

prioritetus matant nūdienos laiko ženklus. „Anksčiau norėjome elgtis kaip kiti, šiais globalizacijos 

laikais vyrauja individualizmas, išskirtinumas. Norima stulbinamų patirčių, žmonėms būdingi 

dvasiniai ieškojimai. O krikščionių pareiga – atsiliepti į šiuos ieškojimus, konkrečiai pasitarnaujant, 

žmones jungiant, o ne skirstant, padedant įveikti vyraujantį  nusiminimą, daug dėmesio skirti 

šeimoms, vaikams, jaunimui“, - tokiomis mintimis Simpoziume dalijosi arkivyskupas Lionginas 

Virbalas. 

Plačiau skaitykite : http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=5929&pg=2  

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Stovykla-seminaras „Kristus Jėzus – mūsų viltis“ vyskupijos savanoriams ir jų šeimoms Karklėje 

vyko jau 14-tą kartą. Dalyvavo 75 asmenys.  

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 
 

Vasaros stovykla Telšių vyskupijos Šeimos centro savanoriams 

Rugpjūčio 3-5 dienomis Telšių vyskupijos 

Šeimos centras vėl sukvietė savanorius ir jų 

šeimų narius į kasmetinę stovyklą prie Ilgio 

ežero, kurios šiemetinė tema - "Kristus 

Jėzus - mūsų viltis" – prasmingai įsiliejo į 

visos šalies pasiruošimo ir maldos renginius 

laukiant popiežiaus Pranciškaus Lietuvoje. 

Stovyklos laikas buvo turtingas 

krikščioniškais šeimų liudijimais, aktyviu 

laisvalaikio užimtumu, šeimyniškais 

patarnavimo artimui pavyzdžiais ir 

Eucharistijos bendryste.  

 Pašventink, Viešpatie, visų savanorių šeimas, kad būtume Tau ištikimi mintimis ir darbais!  
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Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Savanorių ir jų šeimos narių stovykla Liškiavoje 

Liepos 13-15 dienomis, Liškiavoje vyko 

kasmetinė Vilkaviškio vyskupijos Šeimos 

centrų savanorių ir jų šeimos narių 

stovykla. Šiais metais pabūti drauge 

susibūrė 64 žmonės iš įvairių vyskupijos 

vietų. Gausiausiai dalyvavo savanoriai iš 

Vilkaviškio ir Alytaus dekanatų. 

Stovyklos temai buvo pasirinkta Šv. Rašto 

eilutė: „ Tuomet aš tariau: štai ateinu, kaip 

knygos rietime apie mane parašyta, vykdyti 

tavo, o Dieve, valios“ (Žyd 10, 7). 

Penktadienio vakarą susirinkusieji turėjo 

susipažinimo, žaidimų ir bendrystės vakarą.              Šeštadienio rytą pradėjome bendra malda ir 

giesmėmis koplyčioje, o vėliau, po pusryčių, savo gyvenimo patirtimi ir Dievo valios ieškojimu su 

susirinkusiais dalijosi svečiai iš Gyvųjų akmenų bendruomenės.                                                                                   

Vakare vyko susitaikinimo 

pamaldos ir šv. Mišios kurias 

aukojo Vilkaviškio vyskupijos 

šeimos centro kuratorius kun. 

Žydrūnas Kulpys.                                                                                       

Sekmadienio rytą pradėjome 

bendra malda ir kelione kryžiaus 

kelio stotimis. Vėliau šeimos 

įsijungė į šv. Mišių liturgiją su 

vietos bendruomene Liškiavos 

bažnyčioje.                                                 

Po pietų ir pasidalinimo apie 

praėjusį savaitgalį visi išsiskirstė su geriausias įspūdžiais ir šiltomis, plačiomis šypsenomis. 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

“Ko reikia kiekvienai mamai” moderatorių 

susitikimas, 2018 m.  birželio mėn.7 d.  

Po 2018 sausio mėn. savanorių mokymų, kuriuose 

dalyvavo septynios norinčios moderuoti grupes mamos, 

realiai 2018 m. pavasarį grupes moderavo keturios.  

Vasaros pradžioje, pasibaigus grupėms įvyko 

moderatorių susitikimas. Susitikime pasidalinome 

gerosiomis patirtimis. Verta paminėti, kad kai kurių 

grupių susitikimai ties užsiėmimais „Ko reikia kiekvienai 

mamai“ nesibaigė – moterys susibendravo ir renkasi 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 126                                                2018 09 16 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                    

15 

 

toliau, kartais parapijos namuose, kartais išvyksta kur toliau.  

Įdomu pastebėti, kad  Pilaitės grupė susibūrė į Laimingų mamų klubą ir net suorganizavo meno 

renginius Pilaitės bibliotekoje. Mamos, susipažinusios vienos su kitomis ir atpažinusios savyje 

potencialias galimybes veikti, jas realizuoja savoje aplinkoje. Moderatorės pastebi, kad grupių narės 

tapo džiaugsmingesnės, labiau atsipalaidavusios, tad į šeimą grįžta daug gyvybingesnės.  

 

Keletas moderatorių atsiliepimų: 

 

 Pati lankiau kursą „Ko reikia kiekvienai mamai“ 2017 pavasarį. O kai kursai pasibaigė, 

jaučiau, kad kažko trūksta, todėl pasiprašiau i moderatores :). Aišku buvo šiek tiek baimės 

viduje, kaip gi man seksis bendrauti su visai nepažystamomis mamomis ir dar apie mamų 

poreikius, juk mūsų, mamų, gyvenime dažniausi pokalbiai būna apie vaikus ir vaikų poreikius.   

Kas buvo prasmingiausia pamatyti, kad mamos save vėl atrado, kad jos yra ne tik mamos, bet 

dar ir moterys, su savo poreikiais, svajonėmis, dažniausiai padėtomis į stalčių. O kaip smagu 

kai mintys sutampa su kitomis, ir dar smagiau suprasti, kad ir kitos mamos ne tokios jau 

idealios kaip ir aš, tikriausiai todėl, kad nesam iš paveikslėlio facebooke :)  

 

 Iš grupės moderavimo gavau daugiau nei tikėjausi. Visų pirmą besiruošiant pokalbiams, 

pati save prisiverčiau viską gerai permastyti ir susidėlioti sau mintis, prioritetus. Sutikau 

nuostabias mamas, su kuriomis bendraujame, kartu padedame viena kitai įgyvendinti savo  

mažytes svajones (pradėjom piešti ant šilko, galvojam apie mokymąsi groti gitara ir kt. 

smagybes). Tikiu, kad bendrausime dar ilgai. O tikėjausi tik išeiti kartą per savaitę iš namų, 

kad pailsėčiau nuo visko per tas kelias valandas, nuo namų, vaikų, aplinkos. Be to, nesu 

moderavusi grupės ar vedusi kokių kursų, tai buvo pirmas kartas, kuriuo labai džiaugiuosi.  

 

Lietuvos šeimos centras 

Tarybos stovykla Trakuose 

Liepos 18 d. Trakuose vyko Lietuvos šeimos centro Tarybos stovykla. Tuo pačiu turėjome galimybę 

aplankyti Trakų Dievo Motiną, nes šiemet švenčiame 300 metų jos paveikslo karūnavimo jubiliejų.  

Mokymus vedė Ignas Kavaliūnas. Mokymuose dalyvavo 8 tarybos nariai ir JE vyskupas Arūnas 

Poniškaitis. Jau kuris laikas galvojame ir kalbame apie šeimos centrų internetinių puslapių 

suvienodinimą. Kai kam tai – puiki idėja, kitiems – trukdis. Vadybininkas Ignas Kavaliūnas 

mokymuose mums bandė atskleisti internetinių puslapių paslaptis, jų išraiškos vertę. Mokymai vyko 

apie Needscope kilmę, archetipus, subtilumus, vyko praktiniai užsiėmimai, kurių metu galėjome 

vertinti įvaizdžius. Nuostabus oras nesutrukdė kūrybingiems ir įdomiems mokymams. 

Renginiai visuomenei 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju pirmųjų metinių minėjimas  

Birželio 14 – 17 d.  Kaišiadoryse vyko Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju pirmųjų 

metinių minėjimas, kur daugybė maldos grupių,   atvykusių piligrimų meldėsi ir dėkojo Viešpačiui už 

Teofilių, prašė jo užtarimo ir dėkojo už patirtas malones Viešpačiui.  Birželio 15 d. šeimos dalyvavo 

adoracijoje, kurią vedė, kun. M. Grenda, o tarpuose giedojo giesmes. Nors šeimoms adoracijai buvo 

skirta  tik valanda laiko, teko nemažai padirbėti, kad galėtume giedoti. Birželio 17 d. vakarinis laikas 

buvo skirtas maldai su šeimomis. Nuo 16.30 val. šlovinimą su vėliavomis vedė Vievio parapijos 
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jaunimas, mąstymus paruošė kun. P. 

Tekorius. Džiaugėmės, nes į šį šlovinimą 

mielai įsijungė vaikai ir jaunimas, seneliai ir 

neįgalieji. Po adoracijos Šv. Mišias už šeimas 

aukojo J.E. vyskupas emeritas J. Matulaitis, 

pamokslą sakė kun. L Visockas. Po šv. Mišių 

visi susirinko agapei, kur buvo vaišinami 

Teofiliaus mėgstamu maistu, kurį mums 

pasufleravo R. Zajančkauskienė, bulvėmis su 

rūgpieniu, spurgomis ir braškėmis. Visi , kaip 

šeima, prie paprasto maisto džiaugėmės vieni 

kitais, šnekučiavomės, kol A. Norkūnas  

pakvietė visus smagioms estafetėms su 

vaikais. Jau temo, kai visi neskubėdami 

išsiskirstėme. 

Dėkojame rėmėjams: Renovabis ir  Tele 2.  

Seminaras „Krikščioniškas lavinimas pagal  Amoris Leatitia“ 

Rugpjūčio 13-14 dienomis  Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre vyko kunigo Nachtwei ir jo 

komandos iš Magdeburgo metodiniai mokymai. Kunigas jau 25 metai  atvažiuoja į Kaišiadoris ir 

savo patirtimi dalinasi su tikybos mokytojais, šeimomis, veda mokymus vaikams. Kaišiadorių 

vyskupijos šeimos centro šeimos Katechetikos centro buvo pakviestos dalyvauti šiame seminare  

pagal popiežiaus Pranciškaus apaštalinį paraginimą „Meilės džiaugsmas šeimoje“. Dvi dienas įvairių 

žaidimų, istorijų pagalba gilinomės į šį paraginimą ir ypatingai apie sąžinės ugdymo svarbą „kad 

sąžinę reikia ugdyti, o ne ją atstoti“ (AL) Dviejų dienų mokymai buvo baigti šv. Mišiomis, kurias 

aukojo J.E. emeritas vyskupas J. Matulaitis ir kun. Nachtwei. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Seminaras „Šiuolaikiniai vaikai: kaip reaguoti į netinkamą elgesį“ 

Kas yra netinkamas vaikų elgesys? Kodėl vaikai elgiasi netinkamai ir kaip reaguoti į tokį elgesį? 

Tokius klausimus birželio 19 d. nagrinėjome tėvystės įgūdžių ugdymo seminare, kurį vedė doc. dr. 

Jorūnė Vyšniauskytė – Rimkienė. Šį seminarą parėmė Kauno miesto Savivaldybės programa 

„Iniciatyvos Kaunui“. 
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Projektas „Bendruomeniniai šeimos namai“ 

Vasarą tęsėme seminarų ciklą „Dvasinis augimas 

šeimoje“, kurį finansuoja Europos socialinis 

fondas. Šis seminarų ciklas yra projekto „Kauno 

bendruomeniniai Šeimos namai“ dalis. 

Birželio 26 d. vykusiame seminare soc. d. mgr. 

Žaneta Šimkienė dalijosi teorinėmis ir praktinėmis 

įžvalgomis apie tėvų - vaikų santykius ir 

prisirišimą. Veikė ir vaikų tarnybėlė - taigi tėveliai 

galėjo ramiai „krimsti mokslus“. 

Projekto eigoje 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 

Kupiškio parapijos šventė 

Parapijos šventėje vietą ir 

laiką rado ir jaunimas, ir 

šeimos. Šventėje vyko kiemo 

žaidimai ir krepšinio turnyras, 

buvo rodomas filmas 

„Pranciškus: popiežius iš 

naujojo pasaulio“. Paskaitą 

šeimoms skaitė Kauno 

arkivyskupijos Šeimos centro 

darbuotojas teol. lic. Dovydas 

Kučinskas. Šventės dalyviai 

turėjo galimybę apžiūrėti 

įrengiamą koplyčią, 

susipažinti su vargonais, taip pat susipažinti su popiežiaus Pranciškaus vizitu į Lietuvą informacinėje 

palapinėje. Šv. Mišiose sveikinome 25 metus sukaktį šventusius sutuoktinius Svajūną ir Aliną 

Stanionius. Svajūnas ir Alina yra ištikimi Kupiškio dekanato Šeimos centro savanoriai, Sutuoktinių 

susitikimų judėjimo nariai, aktyvūs parapijiečiai tad ir draugų, bičiulių, kurie meldėsi Šv. Mišiose ir 

po jų sveikino porą, susirinko gausus būrys. Po Šv. Mišių, nustojus lyti gausiam lietui, šventė tesėsi 

klausantis koncerto. Diena baigėsi žiburių procesija ir adoracija bažnyčioje.  

Šventę dalinai rėmė Renovabis. 

 

Visą vasarą vyko Popiežiaus vizito pristatymas įvairiuose renginiuose ir atlaiduose.  

 

Vilniaus  arkivyskupijos  šeimos  centras 

Besiruošiant Popiežiaus vizitui 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras (VAŠC), kviesdamas į pagalbą šeimų bendruomenių ir 

judėjimų atstovus įsipareigoti savanorystei Popiežiaus atvykimo dieną, surinko 43 savanorius, kurių 
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duomenis perdavė Pasiruošimo komitetui. Savanoriai pasiryžę atsakingai pagelbėti info palapinėse 

Vilniaus mieste. Tiek susitikimų metu, tiek koordinuojant atskirais atvejais, buvo kalbėta apie 

kiekvieno asmeninį misionieriavimą Popiežiaus atvykimo proga, tad žinia sklido parapijose, 

bendruomenių ir judėjimų organizuojamose stovyklose ir kitose misionieriavimo reikalingose 

vietose.  Bendruomenės dalinosi ir naudojosi LŠC išleistais Maldos maratono lapais kaip pagalba 

meldžiantis šeimose. Vilniaus arkikatedros bazilikos šeimų bendruomenės nariai Gitana ir Darius 

pagelbėjo Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro info palapinių išstatymo dienomis, kalbino 

žmones, dalino lankstinukus ir kvietė į susitikimus su Popiežiumi.  Jauni tėvai, norėdami susitikti su 

Popiežiumi Katedros aikštėje, noriai atsiliepė į VAŠC kvietimą  ir  registravosi, kad patektų į jiems 

skirtą sektorių. 

 

Taip pat vasaros metu vyko intensyvus ruošimasis Pirmosios Komunijos tėvų katechezei – 

bendradarbiavimas su Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centru, parapijomis bei bendruomenių 

atstovais, renkant gerosios praktikos atvejus, siekiant atnaujinti programą ir pritaikyti šių dienų tėvų 

aktualijoms, užmegzti ryšį ir padrąsinti aktyviau dalyvauti tiek parapijiniame gyvenime, bei skatinti 

tikėjimo tiesų pažinimą. 
 

Lietuvos šeimos centras 

Konferencija „Žmogaus lytiškumo ugdymo probleminiai klausimai“. 

Šių metų rugsėjo 29 d. Lietuvos šeimos centro iniciatyva, bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo 

universiteto Santuokos ir šeimos studijų centru, vyko mokslinė praktinė konferencija „Žmogaus 

lytiškumo ugdymo probleminiai klausimai“. Konferencijoje dalyvavo virš 50 klausytojų, daugiausia 

pedagogai.  

Kunigas Evaldas Darulis 

OFM meilės žvilgsniu 

pažvelgė į 

homoseksualumo 

problemą ir pasidalijo 

praktinėmis palydėjimo 

įžvalgomis. Nors 

auditorijoje kilo minčių, 

kad „už gerus darbus Dievas atlygina, o už blogus – baudžia“, 

kunigas Evaldas vadovavosi ne teisimo, o meilės dvasia.  

Daug informacijos suteikė prof. Dr. Birutės Obelenienės 

pranešimas „Jaunimo rengimas šeimai šiandien: galimybės ir 

trukdžiai“; Elenos Kosaitės – Čypienės - „Mano vaisingumas 

yra svarbus: seminarai mergaitėms ir berniukams“. Įdomūs ir 

svarbūs buvo visi pranešimai. 

Atsiliepimai: 

 Šaunūs pranešimai, pranešėjai. Aktuali tema, nes tai yra pasaulėžiūriniai klausimai. Daugiau 

panašaus pobūdžio konferencijų! 

 Labai aktualios temos dirbant mokykloje su paaugliais. Reikalingi konkretūs kontaktai ir 

svetainių adresai. Ačiū. Labai naudinga! 

Viskas labai patiko. Tokių konferencijų, seminarų reikia daugiau. Gal domintų dar temos, kaip 

bendrauti su sužeistais, prievartą patyrusiais vaikais. 
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