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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
Šį rugsėjį mus aplankė Popiežius Pranciškus. Mes net nesapnavome tokios Dangaus dovanos! Tikiu, 

kad kiekvienas saugome šio brangaus susitikimo patirtį. Pagalvokime, kam mane kviečia ši ypatinga 

patirtis? Raginu skaityti spalio mėnesio "Artumą", kuri neabejotinai dalinsis įžvalgomis apie 

Popiežiaus vizitą. 

Primenu mažą Popiežiaus Pranciškaus pirmosios kalbos dalį:  

Kiekvienai kartai tenka įsisąmoninti praeities sunkumus bei pasiekimus ir dabartyje pagerbti savo 

protėvių atminimą. Nežinome, kas bus rytoj, tačiau žinome, kad kiekviena karta privalo puoselėti ją 

subrandinusią „sielą“, padėjusią kiekvieną akistatą su skausmu ar neteisybe paversti galimybe. 

Tik taip šaknys, padėjusios subrandinti vaisius, kuriais mėgaujamės šiandien, išliks gyvybingos ir 

sveikos. O ši tauta iš tiesų turi tvirtą „sielą“, kuri jai padėjo nepalūžti ir nuolat kurti! Štai Jūsų 

himno eilutė: „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“, kad drąsiai žvelgtų į akis dabarčiai. 

Na, o dabar pažvelkime koks buvo mūsų rugsėjis. 

Jaunimo rengimas šeimai 

Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos  šeimos centras 

„Pažink save“ mokymai 

Rugsėjo 28-29 d. kartu su Marijampolės Šeimos centru organizavome „Pažink save“ mokymus. 

Juose dalyvavo 14-17 metų jaunuoliai iš Suvalkijos krašto. PS savanoriai vedė užsiėmimus ir 

diskutavo apie vertybes, savivertę, lyčių skirtumus, šeimą, moteriškumą ir vyriškumą, lytinį 

brendimą ir santykius, gyvybės vertę, vaisingumą.  

Vadovai džiaugėsi turėję nuostabų laiką su Suvalkijos jaunimu. Netrūko gerų emocijų, klausimų ir 

puikaus bendravimo. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Keletas dalyvių atsiliepimų: 

 Plačiau sužinojau apie savo kaip moters kūno procesus. Buvo labai linksma, smagu, šilta 

kompanija ir savanoriai, turiningai praleistas laikas 17 m. mergina. 

 Suteikė motyvacijos netylėti ir būti savimi. Pasijaučiau daug geriau, kai išsikalbėjau. 

Sužinojau daugiau apie žmogaus kūną ir net pažinau save. Visi labai draugiški ir 

atmosfera tikrai labai gera, nesinori išvykti 13 m. mergina. 

 Man seminare labai daug ką davė liudijimai, jie buvo svarbiausi man. 16 m. vaikinas 

 Buvo kaip tik tokios temos, kurios naudingos tokio amžiaus jaunimui. 14 m. vaikinas 

 

Vilkaviškio  vyskupijos  šeimos  centras 

Rugsėjo 15 dieną Vilkaviškio 

vyskupijos šeimos centre 

palydimos tėvų rinkosi 10-12 

metų mergaitės į seminarą  

„CIKLO ŠOU“. Renginyje 

dalyvavo 14 mergaičių. Apie 

paauglystėje besikeičiantį kūną 

joms pasakojo lektorės iš 

Vilniaus. 

5 val. trukmės interaktyvus 

seminaras su daugybe spalvingų 
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dekoracijų mergaites pakvietė į nuostabų spektaklį, kiekvieną mėnesį vykstantį moters kūne. 

Mergaitės į namus išsiskirstė su žinia, koks nuostabus jų kūnas ir jame vykstantys procesai, 

padrąsintos save gerbti, branginti ir saugoti.  

Po seminaro mergaitėms vyko 2 val. trukmės paskaita tėvams. Tėvai susipažino su renginio turiniu 

bei tikslais, tam kad galėtų su dukromis lengviau užmegzti kalbą apie paauglystės pokyčius. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

Pažinksaviukai 

Mūsų rugsėjis kaip niekad pripildytas džiaugsmo! 

Nors rudens pradžia daugiausiai yra skirta veiklos 

planavimui, komandos formavimui ir naujų tikslų 

užsibrėžimui, tarp visų šių užduočių mus nuolat 

lydėjo šventės. Rugsėjo 15 d. šventėme net dvejas 

jungtuves! 

Ilgametė „Pažink save“ savanorė Jogilė sumainė 

žiedus su Justu, taip tęsdami  

Medeišių šeimos istoriją.  

Vos už keleto valandų, Vilniaus 

„Pažink save“ komandos 

koordinatorė Akvilė ir jos išrinktasis 

Vidas sukūrė Petrauskų šeimą. 

Džiaugiamės kartu su 

pažinksaviukais, aplankėme ir 

laukiame jų liudijimų artėjančiuose 

„Pažink save“ renginiuose! 

Rugsėjo 22-23 d. nuo veidų taip pat nedingo šypsenos, nes jaunimas dalyvavo susitikimuose su 

Popiežiumi. „Pažink save“ savanoriai, aktyviai dalyvauja Lietuvos katalikų bažnyčios gyvenime, 

todėl susitikime su Tėvu Pranciškumi jaunimo renginyje, Šv. Mišiose ir kituose susitikimuose, buvo 

ne tik kaip dalyviai, bet ir aktyviai savanoriavo, kitais savo talentais prisidėjo prie sklandaus 

Popiežiaus apsilankymo ir tolesnės jo žinios sklaidos katalikiškam jaunimui. 

E.Kosaitės-Čypienės ir Lietuvos šeimos centro pastangų vaisius 

Mokymai mergaitėms „Mano vaisingumas svarbus“ 

Vaisingumo pažinimo ir lytiškumo ugdymo programa 

"Mano vaisingumas yra svarbus" įgauna pagreitį. Žinia 

apie seminarus mergaitėms "Ciklo šou" ir paskaitas 

tėvams sklinda iš lūpų į lūpas. Vien rugsėjį įvyko 6 

seminarai Vilniuje, Kaišiadoryse, Kėdainiuose ir 

Marijampolėje, (du iš jų globos namuose), kuriuose 

dalyvavo 72 mergaitės, ir buvo skaitomos 4 paskaitos 

tėvams. Vis dažniau iš susirinkusių tėvų girdime, kad į 
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susitikimą juos atvedė geri draugų atsiliepimai, o po paskaitos sulaukiame panašių reakcijų: "be galo 

džiaugiuosi dėl savo dukters", "norėčiau ir aš dalyvauti tame spektaklyje apie kūną", "būčiau ir aš 

norėjusi su vaisingumu ir lytiškumu susipažinti šitokiu būdu..." Gražiausią įvertinimą išgirdome iš 

vienuolikmetės mergaitės lūpų, kuri grįžusi po seminaro namo pasakė norinti ateityje tapti tokia 

Pasakotoja, kaip seminaro vedėja. Rugsėjį pradėjome berniukų seminarų "Agentai vykdo misiją" 

būsimųjų vedėjų mokymus, kuriuose dalyvavo 11 vyrų iš visos Lietuvos. Nuolat girdėdami 

klausimus apie seminarą berniukams, džiaugiamės šį kelią pasirinkusiais vyrais ir tikimės pasiūlyti 

pirmuosius seminarus berniukams jau sausio mėnesį.  

Seminarus koordinuoja ir veda Natūralaus šeimos planavimo mokytoja E.Kosaitė-Čypienė. 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

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 skirtos pratybų sužadėtiniams „Užrašai 

kūrybingiems pasimatymams...“ leidybai. Šios pratybos jau yra 

išleistos ir galite jas gauti Lietuvos šeimos centre nemokamai. 

Vėliau, žinoma, šios pratybos turės savo kainą, todėl kviečiame 

kuo greičiau jas paimti į vyskupijų šeimos centrus, kol galime 

dalyti juos nemokamai.  

 

 

 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Seminaras „Būti tėvais“ 

Ko reikia vaikui, kad taptų asmenybe? Kaip 

nustatyti tinkamas ribas ir taisykles? Apie tai ir 

kaip būti geresniais tėvais diskutavome 

tėvystės įgūdžių ugdymo seminare „Būti 

tėvais“. Seminaro dalyviai turėjo galimybę kelti 

klausimus, dalytis savo patirtimi, aptarti 

problemines situacijas.  

Dėkojame doc. dr. Nijolei Liobikienei už 

suteiktas žinias ir praktines įžvalgas.  

Seminaras yra projekto „Kompleksinės 

paslaugos emocinius sunkumus patiriantiems 

vaikams ir jų šeimoms“ dalis. Rėmėjas - Kauno 

miesto Savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Sekantis tėvystės įgūdžių seminaras vyks lapkričio 7 d. 18 val.  

Būtina registracija el. p. seimos.c@kn.lcn.lt  

Šeimų diena Šiluvoje 

Kaip ir kasmet Šiluvos atlaidų metu šventėme Šeimos dieną. Šias metais ją paminėjome rugsėjo15-

ąją. Šeimos dalyvavo liturgijoje: skaitė skaitinius, maldavimus, nešė atnašas. Po šv. Mišių visi 

susitikome bendroje Agapėje kartu su Kauno arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ, kuris įteikė 

pažymėjimus naujiesiems sužadėtinių rengėjams. 

Apie Šeimų dieną plačiau galite skaityti: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=6128&pg=2  

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Penktąjį gimtadienį skaičiuoja Vežimėlių šventė šeimoms Biržų dekanate. 

Pirmąjį rugsėjo sekmadienį Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras kun. Ernestas Želvys 

pakvietė į jo prieš 5-erius metus sumanytą ir kasmet organizuojamą Vežimėlių šventę. 

Padėjusieji kunigui spręsti organizacinius pirmosios šventės klausimus prisimena, kiek daug 

entuziazmo, pasiūlymų, abejonių ir atradimų buvo tų 2014 metų rudenį. Kunigui Ernestui teko ne 

kartą aiškinti, kokia šio renginio prasmė, tikslai ir uždaviniai. „Padėkime vaikams ir jų tėveliams 

ateiti arčiau Dievo. Juk tikėjimo dalykams nėra amžiaus ribos, jį gali priimti ir labai maži vaikai, 

netgi nuoširdžiau ir tikriau negu suaugusieji. Palaiminsime juos ir tėvelius, paprašysime, kad Dievulis 

globotų, kad dovanotų dar daugiau vaikelių, ir visi kartu smagiai ir prasmingai praleisime 

šventadienio popietę“, - tada kalbėjo dar tik pirmus metus Biržuose tarnaujantis vikaras. 

Renginys pavyko, todėl buvo nuspręsta, kad Vežimėlių šventė vyks kiekvieną rudenį, prieš pat 

mokslo metų pradžią.  

Metams bėgant šiek tiek keitėsi renginio scenarijus, atlikėjai ir svečiai, bet pagrindiniai dalykai – šv. 

Mišios, tėvų ir vaikų laiminimas, pažymėjimų patiems mažiausiems, per metus nuo šventės iki 

šventės gimusiems vaikams įteikimas, balionai, žaislai, agapė su tortu ar pyragu, įvairiais žaidimais, 

užsiėmimais ar koncertais - išliko visose Vežimėlių šventėse. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Daugiau apie 5-ąją Vežimėlių šventę galite paskaityti atsidarę nuorodą: 

http://www.siaure.lt/article/articleview/18648/1/283 

Renginį rėmė Renovabis 

Šeimų diena Krekenavos didžiuosiuose Žolinės atlaiduose 

Didieji Žolinės atlaidai Krekenavoje šiemet vyko septynias dienas. Kiekvieną dieną melstasi 

įvairiomis intencijomis: už pašvęstojo gyvenimo asmenis, naujus pašaukimus, „Carito“ darbuotojus ir 

ligonius, įvairias marijines ir maldos grupių organizacijas, tikybos mokytojus ir katechetus.  

Pati iškilmingiausia diena atlaiduose buvo rugpjūčio 19-oji, šeimų ir parapijinių bendruomenių diena. 

Tądien sulaukėme ypatingo svečio – apaštalinio nuncijaus Baltijos šalims Pedro Lopez Quintana, 

kuris aukojo šv. Mišias bazilikoje. Sausakimšoje bazilikoje buvo juste juntama iškilmė, kurią dar 

labiau sustiprino procesija, choro giedamos giesmės ir  pučiamųjų instrumentų palyda.  

Pilna žmonių buvo ir bazilikos aikštė, kurioje labiausiai džiaugėsi mažieji šventės dalyviai: turėjome 

didžiulę pripučiamą Gedimino pilį ir skanių gaivinančių ledų vežimėlį! Visi susirinkusieji, o ypač 

patys mažiausieji, laukė Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklio, kurį galėjome dovanoti Šeimų 

šventės dalyviams Renovabis fondo dėka.  

Tai buvo tikras sekmadienis, Viešpaties diena, skirta Jį šlovinti ir Jam dėkoti! 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Užvenčio parapijos Šeimų šventė 

Spalio 6 dieną Užvenčio parapijos (Šiaulių vysk. Kelmės dek.) klebonas kun. Aivaras Jurgilas 

sukvietė šeimas į šventę. Rudeninė saulė intensyviai šildė Užvenčio laukus, žmonės nedrąsiai rinkosi 

į bažnytėlę, kurioje jų jau laukė konferencijos pranešėjai. Konferencijoje buvo prisimintas popiežius 

Pranciškus ir  kalbama apie džiaugsmą šeimoje. Šiaulių vyskupijos Šeimos centro vadovė Edita 

Gulbinienė pristatė popiežiaus Pranciškaus encikliką „Amoris leatitia“ ir paragino šeimas skaityti, 

domėtis ir perduoti gerąją patirtį jų aplinkoje gyvenančioms šeimoms. Psichoterapeutė Loreta 

Gudienė kalbėjo apie džiaugsmą kasdienybėje. Kas padeda sukurti džiaugsmą, kas gelbsti, kai 

užpuola rutina ir kokius ritualus, žaidimus turėtume pasitelkti šeimos gyvenime.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Konferencijos dalyvių vaikai ir jaunimas turėjo kitus užsiėmimus. Iki 12 metų vaikai dalyvavo 

užsiėmime su kun. Arūnu ir savanore Laura. Pagrindinė tema buvo „Šeima“, piešė šeimą, kalbėjo 

apie šeimą, pasidžiaugė, paliūdėjo kartu. Buvo aišku ir suprantama, kad vaikams pats svarbiausias 

dalykas šiame pasaulyje yra šeima, nesvarbu ar tai biologinė šeima, ar globėjų šeima, bet jiems tai 

labai svarbu ir reikalinga. 

Jaunimas  nuo 13 metų dalyvavo grupelėje, kurios užsiėmimą vedė Gediminas, Šeimos centro 

projektų koordinatorius. Jaunimas kalbėjosi apie meilę, bet natūraliai kalba pasisukdavo apie šeimą, 

jos vertybes ir koks šeimos įvaizdis būtų paaugliams priimtiniausias, ką jie norėtų atsinešti į savo 

būsimas šeimas. Tačiau vienas jaunuolis išreiškė savo pageidavimą tapti kunigu, tik apgailestavo, kad 

ko gero ten bus sunku įstoti. Greitai prabėgo laikas, skirtas pasibendravimui. 

Po konferencijos ir darbo grupelėse, rinkos šeimos į bažnytėlę šv. Mišių aukai už šeimas. Nuostabiai 

giedojo choras, homilijos metu kun. Arūnas Jankauskis ragino nepamiršti kaip labai esame mylimi 

Dievo ir kaip jis nekreipia dėmesio kokie mes skirtingi, bet 

myli visus labai labai.  

Po šv. Mišių parapijos namuose šeimos rinkosi agapei. Ten 

prasitęsė diskusijos apie tai, kaip labai reikia parapijoje 

aktyvias mamas įjungti į organizavimą ir dažniau šeimas 

sukviesti į renginius. Šeimos centro atstovai pasidalino 

patirtimi, kokių programų ir projektų turi šeimoms, 

užventiškiai labai entuziastingai priėmė pasiūlymus ir netgi 

pažadą davė, kad vienai kitai programai suras laiko ir 

pabandys ją įgyvendinti. 

Buvo šilta, spalvota rudens popietė. Palikome Užventį su gilia 

ir šviesia viltimi, kad jų entuziazmas išliks ir kad dar ne kartą vyksime į šią nedidukę, bet jaukią 

parapiją pasisvečiuoti. 

Lietuvos šeimos centras 

Judėjimo „Sutuoktinių susitikimai“ kongresas Lenkijoje 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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2018 m. rugsėjo 14-16 d. Konstancin-Jeziorskyj, Varšuvoje (Lenkija) vyko tarptautinis judėjimo 

„Sutuoktinių susitikimai“ nacionalinių lyderių ir centrų vadovų kongresas. Kongrese taip pat įvyko 

rinkimai į nacionalinę judėjimo „Sutuoktinių susitikimai“ valdybą. Šiame kongrese Lietuvą atstovavo 

3 poros: Kauno centro vadovai Aistė ir Darius; Vilniaus centro vadovai Regina ir Arūnas bei 

judėjimo Lietuvoje koordinatoriai Daiva ir Jonas. Nuotraukose matome, kokia didžiulė ir šauni 

bendruomenė iš įvairių šalių susirenka į tarptautinį judėjimo „Sutuoktinių susitikimai“ nacionalinių 

lyderių ir centrų vadovų kongresą. 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

 

Mielieji, Lietuvos šeimos centro kasmetinė konferencija 

numatoma Šiauliuose, 2019 m. kovo 23 dieną. Labai prašome iš 

anksto rezervuoti šiai konferencijai savo brangų laiką. 

 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Šeimos centro savanorių stovykla 

Rugpjūčio 6-10 d. Panevėžio vyskupijos Šeimos centrų 

savanoriai rinkosi prie jūros. Stovykla-seminaras 

Karklėje vyko jau 14-tą kartą. Dalyvavo 75 asmenys.  

Šių metų stovyklos temą padiktavo popiežiaus vizitas į 

Lietuvą „Kristus Jėzus – mūsų viltis“.  

Stovykloje popiežiaus Pranciškaus dokumentą -  

apaštališkąjį paraginimą „Gaudete et Exsultate“ pristatė 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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kun. dr. Gediminas Jankūnas. Pasirodo dokumentų skaitymas gali būti be galo įdomus ir 

praturtinantis. 

Geriausiai stovyklą apibūdina dalyvių atsiliepimai: 

 Stovykloje dalyvauju 10 kartą ir šių metų stovykla buvo viena geriausių. Nuolat 

betobulėjančios stovyklos veiklos bei infrastruktūros padarė šias penkias dienas 

nepamirštamas. Esu laimingas, kad gavau galimybę dalyvauti paskaitose. (Vyras, 16 m. ). 

 Iki šiol nedraudžiau žmonai savanoriauti šeimos centre. Šiais metais pats dalyvavau 

paskaitose, skutau  bulves, padėjau tvarkytis. Norėčiau ir galėčiau tai daryti ir kitąmet. Ačiū 

už draugiškumą. (Vyras, 47 m.). 

 Dėkojame už turiningumą, nuoširdumą, bendrystę ir kt. Labai puikios, prasmingos kunigo 

Gedimino paskaitos. Stebina tvarka stovykloje nors žmonių didelis būrys. Labai patiko 

užsiėmimai vaikams. (Zigmas ir Skaistutė). 

 Stovyklos tema – „Jėzus Kristus – mūsų viltis“ skirta popiežiaus Pranciškaus atvykimui į 

Lietuvą, jo dokumento analizė – tikrai naudingas laikas augti bendrystėje su Kristumi, auginti 

šeimos stiprybes. Išvykstame tvirtesni, skleisime tikėjimą, meilę ir viltį kitiems. (Rasa ir 

Vilius). 

Stovyklą-seminarą rėmė RENOVABIS 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Bendra apžvalga 

Šeimos centrui rugsėjis buvo labai intensyvus dėl Popiežiaus vizito. Be visų einamųjų reikalų,  

ataskaitų, sužadėtinių ir besilaukiančių šeimų mokyklėlės kursų, vyko štai tokie paruošiamieji darbai. 

Dalinome kvietimus šeimoms į jaunų 

šeimų sektorių. Viso išdalinta beveik 

apie 200 kvietimų.  Pabaigėme dalinti 

maldos maratono skrajutes šeimų 

judėjimams ir bendruomenėms, kurias 

vasarą išleido Lietuvos šeimos centras 

pagal Airijos pavyzdį, ruošiantis 

Pasauliniam šeimų susitikimui. Maldos 

maratono skrajutės, tai vieną iš 

priemonių, kaip galima pasiruošti 

visiems šeimos nariams, įtraukiant ir 

vaikus, sutikti popiežių Pranciškų. 

Nuolat vyko konsultacijos dėl būsimo 

susitikimo Vilniuje. Taip pat aktyviai 

dalinomės informacija apie maršrutą, 

kuriuo važiuos popiežius Vilniuje nuo 

Aušros Vartų link Katedros, ragindami 

tiek jaunas šeimas, tiek visus žmones, tikslingai užpildyti visą važiavimo kelią, sveikinant popiežių 

Lietuvoje. 

Rugsėjo 8 d. kartu su šeimų ir judėjimų bendruomenių nariais, užsiregistravusiais savanoriais į 

susitikimus su Popiežiumi, bei kitais savanoriais, tame tarpe ir viena mūsų darbuotoja J. Pocevičienė, 

dalyvavome visos dienos mokymuose Vilniuje. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Nuo rugsėjo 17 d. prasidėjo reali savanorystė - atsidarė pirma info palapinė Odminių skverelyje, tad 

šeimų bendruomenių ir judėjimų žmonės, pasiskirstę labai aktyviai jose teikė informaciją apie būsimą 

Popiežiaus vizitą tiek Vilniaus gyventojams, tiek svečiams.  

Prieš Švento Tėvo apsilankymą Lietuvoje savanoriams buvo suorganizuotas dar antras mokymas 

Valdovų rūmų kieme. Čia buvo įkurtas  savanorių štabas. Be aktyvaus savanoriavimo Vilniuje, kai 

kurios šeimos pasiryžo važiuoti savanoriauti net Kaunan, o su kai kuriais šeimų bendruomenių 

(judėjimų) žmonėmis - savanoriais išlydėjome Popiežių, skrendantį į Estiją.  

Norime pasidalinti ir pasidžiaugti, kad vasaros pradžioje įsteigtoje naujoje Šv. Jono Pauliaus II-jo 

parapijoje Pašilaičiuose, kurioje bažnyčia dar statoma, jau spėjo įsikurti Šv.Jono Pauliaus II-ojo 

Sielovados centras, kurio atidaryme rugsėjo 4 d.  dalyvavo ir mūsų  šeimų bendruomenių 

koordinatorė J. Pocevičienė. Tikimės, kad šiame centre bus laukiamos ir šeimos, kurioms bus 

pasiūlyta įvairių programų ir veiklų. 

Lapkričio mėn. numatomi mokymai grupių "Ko reikia kiekvienai mamai" moderatorėms. Tuo tikslu 

rugsėjo 30 d. publikuotas teminis straipsnis, skatinantis susidomėjimą grupės moderavimo 

galimybėmis. Kviečiame susipažinti su straipsniu: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-09-30-

ko-reikia-kiekvienai-mamai/172084 

Renginiai visuomenei 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Vaikų dienos grupė 

Rugsėjo mėn. vaikai iš sunkumus patiriančių šeimų rinkosi Šeimos centre 3 kartus per savaitę. 

Trečiadieniais juostų pynimo paslapčių jie mokėsi kartu su tradicinių amatų meistre Vilija 

Ratautiene, užsiėmimus jiems taip pat vedė socialinė darbuotoja Aušra Bačėnė. Rugsėjo mėn. 27 d. 

kartu su grupės vadove Žaneta Šimkiene vaikai dalyvavo išvykoje į Zyplių dvarą, kur susipažino su 

dvaro istorija ir apsilankė parodoje. 

Vaikų dienos grupę remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-09-30-ko-reikia-kiekvienai-mamai/172084
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-09-30-ko-reikia-kiekvienai-mamai/172084
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Popiežiaus vizitas Lietuvoje 

Rengiantis popiežiaus vizitui dalyvavome keliose darbo grupėse, išdalinome virš 200 kvietimų, o 

Šeimos centras trumpam buvo virtęs žiniasklaidos centru. Rugsėjo 20 d. kartu su Caritu ir kitomis 

arkivyskupijos institucijomis talkinome „Sriubos“ valgykloje, kur stokojantiems buvo surengti 

šventiniai pietūs. Laukiant popiežiaus Pranciškaus rugsėjo 22 d. dalyvavome Švč. Sakramento 

adoracijoje Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje. Meldėmės, kad  

- pasauliečiai vykdytų krikštu gautą ypatingą misiją – kūrybingai atsiliepti į dabarties pasaulio 

iššūkius; 

- už kunigus, kad jie būtų pranašai žmonių širdyse žadinantys Dievo troškimą. 

Rugsėjo 23 d. kartu su šimtatūkstantine minia pasitikome Šventąjį Tėvą. Džiaugiamės, kad Santakoje 

savo liudijimais dalijosi ir Šeimos centro savanoriai - sutuoktinių poros Jurgita ir Vytautas Saliniai 

bei Ingrida Vuosaitytė ir Valdemaras Jazgevičius. 

„Bendruomeniniai šeimos namai“  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Tęsiame seminarų ciklą „Dvasinis augimas šeimoje“ . Šis ciklas yra projekto „Kauno 

bendruomeniniai Šeimos namai“ dalis. Projektą remia Europos Socialinis fondas. 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 

Šventojo Tėvo belaukiant 

Laukiant ir ruošiantis popiežiaus vizitui į Lietuvą 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras kartu su 

kolegoms iš Katechetikos ir Jaunimo centrų visą 

vasarą važinėjo į įvairius dekanatus, parapijas, 

atlaidus, miestelių šventes pristatydami vizitą ir 

kviesdami žmones vykti į susitikimus su popiežiumi 

Vilniuje ir Kaune.   

Rugsėjo 23 d. paryčiais autobusas su šeimomis 

išvyko į Kauno santaką. Neplanavome patys 

organizuoti kelionės, visus kreipėme į parapijas. 

Tačiau šeimų prašymai vykti kartu su kitomis 

šeimomis paskatino ir mus prisidėti prie kelionės 

organizavimo. Užsimezgė naujos pažintys, bendra 

patirtis suartino, vaikai susirado naujų draugų. 

Užduotis mums – puoselėti šią bendrystę ir toliau. 

Lapkričio mėn. ketvirtadieniais planuojame keturis susitikimus  Panevėžio miesto parapijose 

apmąstant popiežiaus Pranciškaus žinią ir liudijant apie patirtis vizito metu.  

Kristaus Karaliaus katedra rugsėjo 13 d. kvietė į pokalbių vakarą „Mūsų gyvenimo popiežiai. 

Belaukiant susitikimo su Šv. Tėvu“ Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekoje. Renginyje 

dalyvavo JE Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, dr. kun. Gediminas Jankūnas, Mantas ir 

Jolanta Masiokai. 

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM pristatė naująjį popiežiaus Pranciškaus dokumentą -  

apaštališkąjį paraginimą „Gaudete et Exsultate“ ir pakvietė dalyvius vykti į susitikimą su popiežiumi 

Lietuvoje. 

Rugpjūčio 21-26 dienomis Dubline (Airija) vyko IX pasaulinis šeimų kongresas „Šeimos evangelija 

– džiaugsmas pasauliui“. Garbingiausias kongreso svečias – popiežius Pranciškus. 

Šiame kongrese dalyvavo lietuvių delegacija, kurioje buvo Panevėžio atstovai: dr. kun. G. Jankūnas, 

J. ir M. Masiokai. Bibliotekoje vykusiame pokalbių vakare jie pasidalino karštais įspūdžiais iš 

kongreso. 

Vakaras, belaukiant Šv. Tėvo vizito Lietuvoje, – prasmingas ir labai reikalingas. Žmonės dalinosi, 

kad po šio vakaro neliko abejonių dėl kelionės į susitikimus su popiežiumi Lietuvoje. 
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Skelbimai 
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