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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
Kaip ir kiekvienais metais lapkričio 23 dieną minėsime Negimusio kūdikio dieną. Būtent lapkričio 23 

dieną 1955 m. Lietuvoje buvo legalizuoti abortai. Toliau prisiminkime keletą Šventojo Tėvo 

Pranciškaus pasakytų žodžių apie gyvybę ir abortą. 

„Bažnyčią matau kaip karo lauko ligoninę po mūšio. Sunkiai sužeistųjų reikia klausti ne apie 

cholesterolio ar cukraus kiekį jų kraujyje, o gydyti žaizdas“ (interviu jėzuitų laikraščiui La Civita 

Cattolica, 2013 m. rugsėjis). 

„Abortas anaiptol nėra mažas blogis. Tai yra nusikaltimas. Ką nors nužudyti, kad išgelbėtum kitą. 

Šitaip elgiasi mafija“ (grįžtant iš vizito Meksikoje, 2016 m. vasario 17 d.). 

„Kas negyvena, kad tarnautų, netarnauja gyvybei“ (bendroji audiencija, 2016 m. liepa). 

„Ar teisinga sunaikinti žmogaus gyvybę, kad išspręstum problemą? Ar teisinga nusamdyti samdomą 

žudiką, kad išspręstum problemą? Pašalinti žmogų yra kaip pasinaudoti samdomu žudiku, kad 

išspręstum problemą“ (bendroji audiencija, 2018 m. spalis). 

Jaunimo rengimas šeimai 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

„Pažink save“ susitikimai 

Kauno „Pažink save“ komanda atsinaujino! Nuo lapkričio mėnesio pažinksaviukų koordinatoriumi 

tapo Martynas Asakavičius, o savanorių susitikimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį. Spalio mėnesį PS 

užsiėmimai vyko Kauno Jėzuitų ir Jono Pauliaus II gimnazijose bei Garliavos A. Mitkaus 

pagrindinėje mokykloje. Savivertė, patyčios, šeima, meilė, gyvybė, pornografijos žala – tokiomis 

temomis vyko pokalbiai ir diskusijos su moksleiviais. 

Už paramą dėkojame Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai 

Vilkaviškio  vyskupijos  šeimos  centras 
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Paskaitos mokyklose 

Spalio 5 d. Marijampolės profesinio rengimo centre tikybos pamokos buvo skirtos rengimo šeimai 

ir lytiškumo temoms. 3 moksleivių grupės klausėsi ir patys kėlė klausimus apie jauno žmogaus 

pašaukimą šeimai, natūralų poreikį mylėti, potraukį kūniškai meilei ir protingą jo valdymą. Daugeliui 

padarė įspūdį Katalikų bažnyčios mokymas apie “teisingą seksą”, kuris turi būti tik santuokoje, tarp 

vyro ir moters,  ir pasiruošus pradėti naują gyvybę. Svarbūs ir liudijimai, kad taip gyvenantys žmonės 

yra laimingi. 

Bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos biuru, vyko susitikimai Kazlų Rūdos savivaldybės 

mokyklose: spalio 12 d. P. Dovydaičio pagrindinėje mokykloje, spalio 19 d. Bagotosios ir Jankų 

pagrindinėse mokyklose, spalio 26 d. Plutiškių gimnazijoje. Susitikimuose dalyvavo 6-9 klasių 

moksleiviai. Jaunesnieji atskirai berniukų ir mergaičių grupėse klausėsi apie lytinio brendimo ženklus 

ir jų prasmę – vaisingumo pradžią, kuris kada nors bus svarbus šeimos gyvenime, leis tapti mamomis 

ir tėčiais. Atkreiptas dėmesys į netinkamą požiūrį į lytiškumą, pasireiškiantį keiksmažodžiais, 

susidomėjimu pornografija. 

Su jaunesniaisiais kalbėjosi šeimos centro lektorė L. Braukylienė, o vyriausiems apie meilę vėliau 

kalbės žinomos knygos autorius R.Pagojus. 

Vilkaviškio dekanatas 

Kol Lietuvoje vieningų sprendimų šeimos politikos klausimais nėra, patys turime daryti viską, kad 

stiprintume šeimas. Vilkaviškio dekanato šeimos centro tikslas – remiantis katalikiškos moralės 

principais ugdyti ir palaikyti šeimas. Siekdami savo tikslo vykdome programas jaunimui, 

sužadėtiniams, sutuoktiniams ir visai šeimai. 

Tradiciškai kasmet vykdome lytiškumo ugdymo ir rengimo 

šeimai programą „Pažink save“ Vilkaviškio rajono 

paaugliams. Tai interaktyvi programa su gausybe metodų, 

kurioje iškeliami vertybiniai klausimai, skatinama pažvelgti į 

savo pomėgius, šeimą, draugus. Šios programos metu 

jaunimas išgirsta ir tokius klausimus: „Kas yra ideali šeima? 

Ar tai meilė? 

Kodėl verta 

laukti? Ar 

vaisingumas 

yra liga?“ 

Uždarose grupelėse vykdoma diskusija „Tai, apie ką 

nekalbam“. Visų diskusijų metu iškeliama gyvybės 

vertė, ugdoma dalyvių savivertė, dalyviai skatinami 

mylėti save ir daryti meilės darbus visų pirma savo 

šeimai. Šį rudenį „Pažink save“ savaitgalyje 

sudalyvavo apie 20 dalyvių iš Vilkaviškio rajono bei 

dar keletas jaunuoliais iš kitų Lietuvos vietovių. Paauglius į savęs pažinimo kelionę palydėjo Kauno 

arkivyskupijos šeimos centro savanorių komanda.   

Spalio 29 dieną Vilkaviškio rajono mergaitėms pasiūlėme ir projekto „Mano vaisingumas yra 

svarbus“ programą „Ciklo šou“. Programos metu 10–12 metų mergaitės jaukioje aplinkoje susipažino 

slėpiningais procesais, kas mėnesį vykstančiais (ar vyksiančiais) mergaičių kūnuose. Mergaitės 

susitikimo metu ne tik klausėsi pasakojimų, tačiau ir pačios sudalyvavo vaidinimuose, susipažino su 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 128                                               2018 11 15 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                    

 3 

„Svarbiausiu pasaulyje laukiamuoju“, „lobių skrynia“, „pavasario kviesliais“. Spalvingų dekoracijų 

pagalba žaismingai perteiktas vaidinimas „Ciklo šou“ skatina pamilti savo kūną ir jame vykstančius 

procesus. Programos šūkis – „Apsaugoti galiu tik tai, ką gerbiu ir branginu“. 
 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

Intensyviai ruošiantis artėjantiems „Pažink 

save“ savaitgaliams, spalio 16 d. vyko 

savanorių dūzgės, kurių metu gilinome savo 

žinias bei ieškojome būdų pažinti save ir 

pasaulį per įvairius žaidimus. Džiaugiamės, kad 

savanoriai – bendruomenė, kurioje visada gera 

susitikti. Tokia mūsų bičiulystė ir liudijimas 

per bendravimą, įkvepia ir „Pažink save“ 

savaitgalių dalyvius. 

 

 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Supervizijos sužadėtinių rengėjams 

Vieną saulėtą spalio šeštadienį Šiaulių vyskupijos 

sužadėtinių rengėjai susirinko Pastoraciniame centre į 

supervizijas. Seminarą vedė LŠC direktorė Vijoleta 

Vitkauskienė. Daugiausiai sužadėtinių rengėjų suvažiavo 

iš dekanatų. Dekanatuose sužadėtinių rengėjų 

bendruomenės pasipildė naujais žmonėmis, atsirado 

naujos sutuoktinių poros, įsipareigojusios  lydėti 

sužadėtinius į Santuokos sakramentą. Todėl tokia nauja 

patirtis visiems naudinga ir reikalinga. 

Supervizijų pagrindinis tikslas buvo iškelti klausimus, 

kurie rūpi savanoriams dirbant su besituokiančiomis 

poromis. Klausimų kilo nemažai, jie buvo įvairūs, būdingi 

vienam ar kitam dekanatui, tačiau labai svarbūs ir visai 

bendruomenei.  

Supervizijų eigoje pastebėjome, kad kilo daugiau 

klausimų negu buvo laiko į juos atsakyti, todėl nusprendėme, kad tokio pobūdžio supervizijos galėtų 

vykti kas trys mėnesiai. Tokiu būdu sužadėtinių rengėjai galėtų geriau pasirengti lydėti sužadėtinius į 

Santuokos sakramentą. Taip pat buvo pristatytas ir naujas sąsiuvinis sužadėtiniams. Džiaugiamės 

visais savo savanoriais ir jų įžvalgomis, kurios leido giliau pažvelgti į šitą atsakingą pareigą – 

sužadėtinių rengimą. 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Spalio 12-13 d. Telšių vyskupijoje prasidėjo naujų sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui 

programos savanorių mokymai. Jau įvyko trys savaitgaliniai mokymai, kurie tęsis ateityje. 
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Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Spalio mėnesį, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre, 

sužadėtinių kursus baigė - 40 porų, besilaukiančių šeimų 

mokyklėlėje dalyvavo 11 porų, o natūralaus šeimos 

planavimo (NŠP) mokėsi 9 poros. Beje, į NŠP kursus 

atvyko dvi poros net iš Klaipėdos. Ir jos visai nemano, kad 

tris kartus dėl šių mokymų atvažiuoti į Vilnių yra sunku. 

NŠP mokymus veda „Sensiplan“ mokytoja Elena Kosaitė-

Čypienė. 

Džiaugiamės už kiekvieną porą apsilankiusią pas mus. Šiuo metu, pastebimas stiprus sužadėtinių 

sumažėjimas po intensyvaus vasaros laikotarpio.  

 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Šeimų susitikimai 

Spalio 25 d. Kaišiadoryse vėl prasidėjo šeimų susitikimai „Vakarai su šeima“. Pirmojo susitikimo 

tikslas - pasidalinti su šeimomis įspūdžiais iš susitikimo su popiežiumi Pranciškum bei aptarti, į ką 
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šiemet norėtume gilintis. Sutarėme, kad skirsime daugiau  laiko popiežiaus Pranciškaus mokymui 

šeimoms pažinti ir įgyvendinti savo šeimose, ir bendruomenėje. Taip pat pasidalinome šių metų 

atsakomybėmis grupelės viduje. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Seminaras „Būti tėvais“ 

Lapkričio 7 d. Šeimos centre vyko tėvystės įgūdžių ugdymo seminaras „Būti tėvais“, į kurį gausiai 

susirinko įvairaus amžiaus vaikus auginantys tėveliai. Seminarą vedė doc. dr. Nijolė Liobikienė. 

„Tėvystė – sunkus darbas, trunkantis 24 valandas per parą, 365 dienas per metus. Turime suprasti, 

kokie tėvai esame ir kokie norime būti. Kiekvienas vaikas nori būti mylimas besąlygiškai - todėl 

reikia nuolat kartoti, kad jį labai mylime. Jei išmoksime vaikui rodyti pagarbą, jis išmoks ją rodyti 

mums. Pagarba reikalauja, kad ir mes, tėvai, suklydę atsiprašytume vaiko“, - tokiomis mintimis 

dalijosi seminaro vedėja, primindama trijų žodžių – ačiū, prašau, atsiprašau – svarbą. 

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

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=6307  

 

Šv. Monikos Mamų klubo užsiėmimai 

Šv. Monikos mamų klubo užsiėmimai Šeimos centre vyksta kiekvieną ketvirtadienį.  

Spalio 25 d. mamų klube svečiavosi psichologė, 

„Švelnios tėvystės“ tinklaraščio sumanytoja ir 

dviejų dukrų mama Milda Kukulskienė. 

Psichologė su mamomis dalijosi tema „Liūdesys 

pirmais metais po gimdymo ir motinystės 

virsmas“. Nepaisant mažųjų klausytojų nuolatinio 

judesio, į temą mamos paniro gana giliai, kilo vis 

nauji klausimai, pasidalijimai, džiugūs ir sunkūs 

prisiminimai. Kiek iš mamų gali būti ramios, kad 

gaus besąlyginę pagalbą, paramą pirmais metais 

po gimdymo? Kiek iš mūsų ją gavome? O kiek jos 

reikėjo? Išplauti grindis, paverkti kartu, išeiti 

pusvalandį ramiai pasivaikščioti, žinant, kad tavo 

kūdikis saugiose rankose... Todėl, pasak 

psichologės Mildos, svarbiausias dalykas einant aplankyti naujagimio susilaukusios draugės, turėtų 
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būti atvirukas su prierašu: „Kai tik reikės pagalbos, būtinai pasakyk, aš visad būsiu šalia“. Pradėkim 

šią tradiciją nuo savęs! 

Mamų klubo užsiėmimus remia Kauno I dekanatas. 

 

Petrašiūnų parapijos šeimų stovykla Guronyse 

 

Pirmąjį spalio savaitgalį - 5-7 dienomis, Petrašiūnų parapijos šeimų grupė vyko rekolekcijoms į 

Guronis. Visą savaitgalį šeimoms talkino pranciškonas brolis Severinas, kuris ne tik dalijosi savo 

išmintimi net dviejuose seminaruose - ''Sutuoktinių tarpusavio ryšio stiprinimas" ir "Bendrystė 

šeimoje", bet ir kartu su šeimomis meldėsi Rožinį, šventė Eucharistiją, teikė Atgailos sakramentą ir 

tiesiog visą laiką buvo kartu. Šeimoms tai buvo nuostabi galimybė nors trumpam nurimti, pabūti 

kartu, augti tikėjime ir bendrystėje.  

Seminarus parėmė projektas „Kauno Bendruomeniniai šeimos namai“, finansuojamas iš Europos 

socialinio fondo. 

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras kartu su Panevėžio miesto bendruomeniniais šeimos namais 

pradėjo Paskaitų - susitikimų ciklą šeimoms, 

susilaukusioms vaikučio. Spalio 26 d. svečiuose 

lankėsi Visuomenės sveikatos biuro specialistė 

Giedrė Kundrotienė.  

Viešnia papasakojo kaip sukurti saugią aplinką 

vaikui namuose. Išgirdome tikrai naudingų 

patarimų, pasikartojome, ką žinome. Itin naudinga 

buvo pamatyti, kaip teisingai reikia suteikti pirmąją 

pagalbą naujagimiui, kūdikiui ir vaikui; netgi kaip 

padėti sau, kai šalia nėra kito žmogaus. Laikas 

prabėgo nepastebimai. Būtinai lauksime kitų 

susitikimų, nes temų, kuriomis norėtųsi kalbėti yra 

dar ne viena.  
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Lapkričio 9 d. Panevėžio vyskupijos Šeimos centre 

rinkosi mamos su dukromis į Mamos ir  dukros 

popietę, kurią vedė viešnia iš Kauno Ingrida 

Vuosaitytė.  

Kaip žinia, nėra paprasta pakviesti žmones, juos 

ištraukti iš kasdienybės ir tarsi įrodyti, kad tai, ką 

mes siūlome, yra neįkainojama investicija į santykius 

su pačiais artimiausiais. Beje, ne tik dukrelės sužino 

apie besikeičiantį kūną, bet ir mamos atranda naujų 

moteriškumo spalvų.   

Džiaugiamės, kad į šią popietę, kurią darome antrą kartą, mamos atsiliepia vis lengviau, jų pačių 

dalinimasis įspūdžiais yra geriausia popietės sklaida: 

 Sužinojau naujų dalykų. Labai ačiū už tokį šiltą renginuką. Mama Toma. 

 Patiko paskaita ir vedėja. Lukrecija (9 m.). 

 Dukrytei labai patiko. Ačiū už surengtą vakarą. Mama Zita. 

 Tobulas susitikimas, puikiai ir paprastai išdėstyta medžiaga. Dėkojame iš širdies. Mama 

Dalia ir dukra Skaistė. 
 

 Didelis AČIŪ lektorei. Patiko labai!!! Nuoširdus su suprantamais pavyzdžiais ir palyginimais 

pasakojimas apie moteriškumą. Mama. 
 

 Ačiū. Labai naudinga buvo informacija. Padrąsinimas su dukra pasibuvimui dviese. Labai 

nuostabi, šilta lektorė. Mama. 
 

 Buvo jauku, dėstymas aiškus, ne vulgarus. Nors rodėsi viskas aišku, bet visai ne pro šalį 

pasikartoti kartu su dukra. Ji tokio amžiaus, kai prieštarauja bet kokiems mokymams, tačiau 

tikiuosi, kad liks mintyse pagrindiniai dalykai, o jie – svarbiausi. Mama. 

Popietę rėmė Renovabis 

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Marijampolės dekanatas 

Spalio 7 d. vėl rinkosi Šeimų klubas. Jame buvo pristatytos programos šeimoms: rekolekcijos 

Sutuoktinių susitikimai, Dievo Motinos šeimų komandų veikla, DVD Santuokos kursas. Šeimos 

kalbėjosi apie jų pasirinkimo galimybes, priklausomai nuo laiko ir šeimos situacijos. 

Spalio 10 d. sutuoktinių poros iš Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Garliavos dalyvavo 

posavaitgaliniame susitikime Sutuoktinių susitikimai, kuris vyksta kiekvieną mėnesį Marijampolėje. 

Šį sezoną vėl į susitikimus atvyksta pora iš Kauno – Jonas ir Raminta ir kunigas Mindaugas iš 

Vilkaviškio dekanato. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Mamų klubas 

Viena iš seniai su šeimos centro gyvavimu atsiradusių veiklų yra mamų klubas, kuris šį sezoną 

startavo spalio mėnesį.  
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Spalio 5 d. pirmas susitikimas prasidėjo susipažinimu su atėjusiomis aštuoniomis mamomis ir jų 

vaikučiais. Gurkšnojant gardžią arbatą Šeimos centre, vaikų klegesy buvo  pristatyta mamų klubo 

veikla, taip pat pristatyta grupė ikimokyklinukų mamoms „Ko reikia kiekvienai mamai“. Apšilus, 

susipažinus, prisijaukinus kai kam naują Šeimos centro erdvę, mamos laimingos išsiskirstė namo. 

Mamų klubo susitikimą pravedė ir moderavo Jurgita Pocevičienė.  

Spalio 19 d. įvyko susitikimas subtilia mamoms tema "Posūkis profesiniame gyvenime. Galimybės, 

spąstai, išgyvenimai", kurį pravedė psichologė Eva Vaitelė. Psichologės išsakytos mintys daugeliui 

mamų  padėjo pamatyti tam tikrus vertybinius gyvenimo aspektus ir sukėlė apmąstymus darbinėje 

srityje. Į paskaitą atėjo 10 mamų ir 4 vaikai.  

Pasidalinsime, kodėl viena mama atėjo į šį klubą. Mama pasidalijo, kad lankėsi Mamų klube dar 

pirmomis jo gyvavimo dienomis, o kai jos vaikai užaugo ir gimė mažasis, vėl prisiminė šį klubą ir 

atvyko į susitikimą kartu su mažyliu. Smagu, kad mus prisimena ir sugrįžta mamos vėl gimus 

vaikeliams 😊.  

 

Lietuvos šeimos centras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Pagal Michaelio Winterhoffo knygas „Kodėl mūsų vaikai virsta tironais“ ir „Mums tironų nereikia“ 

išleidome lankstinuką tėvams „Kodėl vaikai valdo tėvus ir kaip iš to išsivaduoti“.  

Didžiąją dalį lankstinukų leidybos kaštų padengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Lankstinukus galite gauti nemokamai Lietuvos šeimos centre.  

Paveikslėlyje  matote tik pirmą ir galinį puslapius. Viso lankstinuką sudaro 8 puslapėliai. 
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Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Lapkričio 6 d. Panevėžio vyskupijos Šeimos centre susitikome su Panevėžio miesto parapijose 

savanoriaujančiomis trimis sužadėtinių rengėjų poromis: Vilmantu ir Rasa, Vaciu ir Lina, Vytautu ir 

Irena. Aptarėme praėjusį sužadėtinių kursų „sezoną“, pasidalinome sunkumais ir gerąja patirtimi. 

Prisilietėme prie naujų sužadėtinių sąsiuvinių. Nudžiugino savanorių smalsus nekantrumas pradėti 

skaityti ir kartu poroje pabandyti naujus sąsiuvinius.  

Dėkodami už savanorystę kiekvienai porai padovanojome naująjį 2019 metų kalendorių su 

akimirkomis iš popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje – juk reikia planuoti naujas kitų metų grupes 

ir rezervuoti joms laiką.  

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Spalio 19 d. per Telšių vyskupijos dekanatinių šeimos centrų vadovų posėdį buvo įsteigtas Nidos 

Marijos Krikščionių Pagalbos parapijinis šeimos centras. 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 128                                               2018 11 15 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                    

 10 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Marijampolės dekanatas 

Spalio 8 d. Marijampolės dekanato šeimos centro savanorių susirinkime dalyvavo neseniai dekanu 

paskirtas kan. Deimantas Brogys, vadovavęs Vilkaviškio vyskupijos Caritas, kai šeimos centras dar 

buvo šios organizacijos sudėtyje ir jau tada prisidėjęs prie jo veiklos. Taip pat dalyvavo kunigai 

Žydrūnas Kulpys ir Linas Baltrušaitis, kurie be kitų pareigų dar skiria laiko savanorystei sužadėtinių 

rengimo santuokai programoje. Susirinkime dalyvavo ir Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro 

atstovės Ona ir Laima. Buvo aptartos vykdomos programos ir tolimesnės veiklos gairės, sužadėtinių 

programos naujovės, naujų savanorių įsitraukimo ir bendradarbiavimo su parapijomis galimybės. 

Lietuvos šeimos centras  

 

Mokymai „Pora – porai“ 

Spalio 12-13 dienomis Lietuvos šeimos centre vyko tęstinis seminaras „Pora- porai“. Seminarą vedė 

dr. Nijolė T. Liobikienė. Dalyvavo 8 poros iš Pasvalio, Kretingos, Kaišiadorių, Vilkaviškio ir Kauno.  

Seminaro dalyviai aptarė iškilusius klausimus, pristatė realias situacijas ir kartu ieškojo atsakymų ir 

sprendimų.  

LITEXPO PARODA Isteku.lt 

Lietuvos šeimos centras  Godos Prapuolenytės 

- Leonavičienės kvietimu spalio 20-21 

dienomis dalyvavo parodoje Isteku.lt – visos 

idėjos vestuvėms. Paroda vyko  LITEXPO 

konferencijų centre.  

21 d. 10.30 val. Vijoleta Vitkauskienė skaitė 

pranešimą “Ką reikia žinoti apie sužadėtinių 

kursus”. Seminarą klausė virš 10 porų. 

Tokiam ankstyvam pranešimo laikui tai - 

pakankamai daug klausytojų. 

Abi dienas prie Lietuvos šeimos centro stendo 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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ir stalelio užsukdavo vienas kitas sužadėtinis su įvairiais klausimais ir pageidavimais. Jei mus 

pakvies, kitais metais taip pat dalyvausime šioje parodoje.  

Renginiai visuomenei 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Knygos „Išardymas“ pristatymas 

Spalio 30 d. Kaišiadorių Algirdo Brazausko mokykloje Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

inicijavo  V. Sinicos ir prof. Radžvilo paskaitą - Kengoro knygos “Išardymas“ pristatymą. Šeimos 

centro tikslas organizuojant  paskaitą mokykloje – šeimos 

kultūros ir vertybių sklaidą mokytojams. Etikos mokytojos J. 

Kuliešienės sukviesti mokytojai galėjo pasisemti žinių 

dėstant  ir įgyvendinant „Sveikatos, rengimo šeimai ir 

lytiškumo ugdymo programą“. 

Lektoriai kalbėjo, kad knyga – tai intelektualinis iššūkis, 

kurioje pristato kaip šeimos sunaikinimo idėjos pateko į 

Vakarus, o skyrybos tapo norma. Susitikime dalyvavo 56 

mokytojai, ne tik iš A Brazausko gimnazijos, bet ir iš V. 

Giržado progimnazijos, Sielovados centro darbuotojai. 

Dalyvavusių atsiliepimai: 

 Atsibodo atbukinančios informacijos srautai, labai mažai kalbama apie šeimos griovimo 

ideologiją. Ačiū už drąsą išlaikyti nedviprasmę poziciją 

 Nuramino, kad kai jauti, kad protu nesuvokiami dalykai priimami kaip savaime suprantami. Tai 

parodo, kad esi mąstantis žmogus ir kažkas čia ne taip. 

 Nušvietė situaciją iš kur ši ideologija atėjo. Paprasta kalba įvardijo kilmę ir pasidarė aišku apie 

ideologiją. 

 Naudingas buvo pasidalinimas, kaip kalbėti su jaunu žmogumi. Faktais, statistika. 

 Turime stoti į kovą. 

 Dvasinė atgaiva ir viltis, kad yra žmonių, kurie nebijo kalbėti ir kovoti už sveiką protą. 

 

Spalio 29 dieną Kietaviškių mokykloje parapijos 

klebonas Aurymas Tarasevičius pakvietė mokytojus į 

paskaitą „Lytinis ugdymas ar švietimas?“ dėl Sveikatos, 

rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos. 

Paskaitoje dalyvavo 22 mokytojai.  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. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Vaikų dienos grupė 

Spalio mėnesį Vaikų dienos grupės vaikai lankėsi M. Žilinsko dailės galerijoje ir Kauno vaikų ir 

moksleivių laisvalaikio rūmuose, kur dalyvavo tapybos ir molio edukacijose. Kiekvieną trečiadienį 

liaudies amatų meistrė Vilija Ratautiene mokė juos juostų pynimo paslapčių, o prieš Vėlines kartu su 

grupės vadove Žaneta Šimkiene vaikai lankė vienuolių kapus Pažaislyje. Bendradarbiaujant su 

Kolpingo kolegija Vaikų dienos grupėje praktiką atlieka studentė Karolina Kovaciova iš Slovakijos. 

 

Vaikų dienos grupę remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Panevėžio  vyskupijos  šeimos  centras 
 

Lapkričio 8 d. pradėjome susitikimų ciklą „Popiežiaus žinia Panevėžiui!“. Pirmasis susitikimas vyko 

Švč. Trejybės rektorate. Po Šv. Mišių rinkomės į susitikimą su Vilniaus Hospiso darbuotoja Aušra 

Taločkaite. Susirinko apie 100 žmonių (nuo jauno iki garbaus amžiaus).  

Viešnios energija, optimizmas ir vilties kupinas žvilgsnis į gyvenimą - mums buvo didžiulė dovana. 

Liudijimai apie tikras neišgalvotas 

žmonių patirtis ypatingai palietė 

dalyvių širdis. Viešnia patvirtino 

stebuklų įmanomumą ir užtikrintai 

priminė, kad būtent mes esame 

vilties žmonės savose kasdienybėse. 

Tolimesniuose susitikimuose 

svečiuosis: arkivyskupas Sigitas 

Tamkevičius, kunigas Gediminas 

Jankūnas, sesuo Nijolė Sadūnaitė. 

Detalesnė informacija:  

http://www.pvscentras.lt/uploads/7/8/2/8/7

828894/popie%C5%BEiaus_%C5%BEinia

_plakatas_a3__6_-1.jpg 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Vilkaviškio dekanatas 
 

Lapkričio 23-ią dieną 17:30 katedros šventoriuje minėsime Negimusio kūdikio dieną. Kartu su 

Vilkaviškio rajono Visuomenės sveikatos biuru šią dieną sieksime atkreipti dėmesį ne tik į kūdikius, 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.pvscentras.lt/uploads/7/8/2/8/7828894/popie%C5%BEiaus_%C5%BEinia_plakatas_a3__6_-1.jpg
http://www.pvscentras.lt/uploads/7/8/2/8/7828894/popie%C5%BEiaus_%C5%BEinia_plakatas_a3__6_-1.jpg
http://www.pvscentras.lt/uploads/7/8/2/8/7828894/popie%C5%BEiaus_%C5%BEinia_plakatas_a3__6_-1.jpg
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kuriems nebuvo leista gimti, bet ir į visas šeimas, kurios padarė, svarsto ar padarys šį skaudų 

sprendimą. Ta pačia proga Vilkaviškio švč. M. Marijos apsilankymo katedroje lapkričio 22-25 

dienomis bus išstatyta paroda, kurioje šeimos (deja, dažniausiai motinos) dalijasi savo istorijomis, 

kaip joms teko susidurti su sunkumais, svarstyti gyvybės ir mirties klausimus. Nematančius išeities ir 

svarstančius šiuos sunkius klausimus, kviečiame kreiptis į mūsų šeimos centrą 

vilkaviskio.seimos.centras@gmail.com arba krizinio nėštumo centrą http://neplanuotasnestumas.lt, 

+370 603 57912. 

Tikriausiai visi girdėjote ir apie kompleksines paslaugas šeimoms, kurias Vilkaviškio rajone 

vykdome su Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos pagalba. Nuolat organizuojame įvairias 

nemokamas programas šeimoms: kino peržiūras (artimiausios peržiūros Kybartų parapijos namų 

salėje lapkričio 23 d. 17:30 ir Vilkaviškio parapijos namuose lapkričio 24 d. 17:00, filmas – 

„Trobelė“, tačiau svarbiausia ne peržiūra, o aptarimas), pozityvios tėvystės mokymus, psichologines 

konsultacijas, mokymus poroms ir šeimoms ir kt. Visos programos dalyviams nemokamos, kadangi 

finansuojamos iš ESF lėšų. Drąsiai dalyvaukite projekto veiklose, kitu atveju jos paprasčiausiai 

neįvyks ir nepasieks rajono gyventojų, o finansavimas sugrįš į ESF. Taigi, kviečiame sekti mūsų 

facebook paskyrą – https://www.facebook.com/vilkaviskio.seimos.centras ir apsilankyti mūsų 

internetinėje svetainėje – http://seimoscentras.vilkaviskioparapija.lt, kad visuomet žinotumėte apie 

naujausius renginius. Dėl informacijos ir registracijos sužadėtiniams, ketinantiems susituokti 

bažnyčioje, kviečiame susisiekti su Ina Striokiene, vytasina@gmail.com, +370 687 18756. Dėl 

pasiūlymų, atsiliepimų ir kitais klausimais prašome kreiptis vilkaviskio.seimos.centras@gmail.com, 

+370 635 36773. 

Taip pat dėkojame visiems palaikantiems ir prisidedantiems prie mūsų veiklų. Ypatingai dėkojame 

Ingai Strakauskaitei, padovanojusiai šeimos centrui baldų komplektą, kuriuo papuošėme naujai 

sutvarkytą parapijos namų patalpą. 

Darykime, dalinkimės ir dalyvaukime, – juk niekas kitas be mūsų pačių nesukurs gražios ir malonios 

ateities! 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Primename, kad lapkričio 11-18 d. Vilniuje vyksta Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai 

„ŠTAI TAVO MOTINA“ Su išsamia atlaidų programa galite susipažinti: 

http://www.vilnensis.lt/ausros-vartu-atlaidu-programa-2/ 

Bendradarbiavimas 

Spalio 16 d. darbuotoja J. Pocevičienė dalyvavo Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro 

suorganizuotame seminare „Įkvėpkime vieni kitus“, kurio metu buvo kalbama ir apie tėvų 

katechezes, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai.  

Šiuo metu Šeimos centrui yra svarbu, kas dėstoma ir kaip dėstoma susitikimų metu su tėvais, be 

abejo, ir ar išvis yra kas nors dėstoma, kokios yra katechezių temos. Pagal šiandienos situaciją 

Lietuvoje, deja, bet nėra paruoštos vieningos tėvams programos, medžiagos, kurios dėka poros labiau 

būtų atviros ir sąmoningos įsijungti į bendruomenę, o nenutoltų nuo jos „sutvarkiusios“ vaikus.  

Naudodamasi proga, susirinkusiems katechetams buvo pasiūlyta galimybė pakviesti į tėvų katechezes  

tikinčias poras, kurios galėtų  paliudyti ar apie tikėjimą šeimoje, ar apie santykius poroje, ar su 

vaikais.  Mielai galime padėti, jei tik atsirastų porų, norinčių liudyti kitoms šeimoms. O tuo tikslu 

Šeimos centras lapkričio mėn. organizuoja seminarą poroms, kurios mokysis kaip liudyti per tėvų 

katechezes, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai. 

Vilniaus arkivyskupijos dekanato Ignalinos Kolpingo šeimos centras 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
mailto:vilkaviskio.seimos.centras@gmail.com
http://neplanuotasnestumas.lt/
https://www.facebook.com/vilkaviskio.seimos.centras
http://seimoscentras.vilkaviskioparapija.lt/
mailto:vytasina@gmail.com
mailto:vilkaviskio.seimos.centras@gmail.com
http://www.vilnensis.lt/ausros-vartu-atlaidu-programa-2/
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Po popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje, vis dar čiurlena smagūs prisiminimai tarp tikinčiųjų, 

vyksta pasidalinamai parapijose, centruose. O įspūdžiai, įkvėpimai ir prisilietimai rašomi į vietinę ar 

rajono spaudą. Taip, Ignalinos Kolpingo šeimos vadovė, Agota Ramutė Rimšelienė, 

bendradarbiaujant su spauda parašė straipsnį „Kaip sutikome Pranciškų?“, kurį mielai išspausdino 

šie laikraščiai: „Mūsų Ignalina“ ir „Nauja vaga“. 

 

SKELBIMAI 
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