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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

“Šlovė Viešpačiui, Izraelio Dievui, kad aplankė savo tautą ir atnešė 

jai išvadavimą” (Lk 1, 68). 

 

Nuoširdžiai sveikiname Jus su Šventomis Kalėdomis. Te jūsų 

gyvenimas būna toks apstus ir spalvingas kaip ši Kristaus 

gimimo ikona. Visada būkite kupini tikėjimo, vilties ir meilės! 

Lietuos šeimos centro kolektyvas 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Nuoširdžiai sveikiname Teresę Nijolę Liobikienę 

garbingo jubiliejaus proga. Linkime Jums daug 

džiaugsmo, kūrybinės energijos, naujų patirčių, 

aplinkinių pagarbos, o labiausiai – tikėjimo, vilties 

ir meilės. Būkite visada sveika ir energinga, kokia 

buvote iki šiolei. Šeimos centrai laukia jūsų pagalbos 

šiandien ir rytoj, ir visada, kada tik turėsite mums 

laiko. 

Lietuos šeimos centro kolektyvas  

Jaunimo rengimas šeimai 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

„Pažink save“ savaitgalis 

Lapkričio 23-25 d. vyko Kauno „Pažink save“ savanorių mokymai Veprių stovyklavietėje. Tai buvo 

ypatingas laikas su nuostabiais žmonėmis, kurie nori būti savanoriais ir yra pasiryžę dovanoti savo 

laiką ir talentus „Pažink save“ misijai. Mokymus vedė savanoriai, kurie jau daug metų savanoriauja 

programoje ir tie, kurie visai neseniai prisijungė. Kadangi tai buvo išskirtinis savaitgalis, skirtas 

būsimiems savanoriams, labai greitai nėrėm į gilumą. Tie, kurie vedė temas, atvirai dalijosi savo 

patirtimi ir žiniomis. Mažose grupelėse turėjome galimybę dar atviriau dalytis tuo, kas skauda ir kur 

kažkada suklydome. Mokėmės išklausyti vieni kitus ir priimti, suprasti, palaikyti. Turėjome 

džiaugsmingo laiko bendraudami, žaisdami komandinius žaidimus, klausydami vieni kitų liudijimų. 

Išsivežėme stiprybės ir įkvėpimo dalytis, geriau pažinome vieni kitus ir sutvirtinome bendrystę. 

Nuostabus nuotykis toliau laukia naujų savanorių!  

Už paramą dėkojame Lietuvių Katalikų Religinei šalpai. 

Keletas atsiliepimų: 

 Visi draugiški ir priimantys tave. Jaučiausi saugi netgi pasakodama apie savo patirtis, 

asmeniškumus. Tai labai svarbu, atpažinti, kad gali pasitikėti ir esi saugi. Julija 

 Savanoriai, jūs nerealūs, ačiū! Lina 

 Atmosfera puiki! Nežinau, ar yra dar kur nors tokia vieta, kur jausčiausi taip ramiai, šiltai, 

saugiai. Labai gaila, kad geriau pažinti pavyko tik savo grupelės narius. Norėtųsi labiau 

pažinti kitus! Anonimas 

 Labai smagu, kad galima temas aptarti grupelėje bendraamžių. Visos temos buvo labai 

aktualios, išmokau aibę naujų dalykų. Bendra atmosfera puiki! Nuostabūs dalyviai bei 

vadovai. Albertas 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 129                                               2018 12 15 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                    

 3 

 

Panevėžio vyskupijos  šeimos  centras 

Lapkričio 24 d. Panevėžio vyskupijos Šeimos centre įvyko pirmasis Ciklo šou seminaras 

mergaitėms ir paskaita suaugusiems 

Seminarą aštuonioms mergaitėms vedė mokytoja Justina Vasiliauskienė, paskaitą suaugusiems – 

projekto koordinatorė Elena Kosaitė - Čypienė. Dalyvavo 8 mergaitės ir paskaitoje tėvams – 10 

suaugusiųjų.  

Labiausiai sujaudino suaugusių moterų atsiliepimai po 

Elenos paskaitos. Jos ypatingai džiaugėsi, kad jų 

mergaitės girdėjo tokius vertybinius dalykus apie 

kuriuos jų vaikystėje, paauglystėje niekas nekalbėjo, 

teko pačioms atrasti, sužinoti ir atpažinti moteriškumo 

paslaptis. Daugelis mamų susigraudino ir sunkiai rinko 

žodžius, jų širdis palietė aptartas moters grožis ir 

Kūrėjo duota dovana būti moteriška, priimti savo 

vaisingumo dovaną.  

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Sužadėtinių rengėjų ugdymas, remiantis GODOPOCO simuliaciniu žaidimu 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centre gruodžio 7 dieną buvo surengtas seminaras sužadėtinių rengėjams 

ir Šeimos centro darbuotojams, remiantis GODOPOCO simuliaciniu žaidimu. Tai improvizuoto 

bendravimo mokymai, kuriuose stiprinama tarpusavio komunikacija ir pasitikėjimas savimi. Dalyviai 

buvo suskirstyti į komandas po 

keturis. Viena komanda tampa 

situacijos dalyviais, o kiti žiūrovais. 

Po 5 minučių sesijos vykdomas 

aptarimas, po to komandos keičiasi. 

GODOPOCO mokymuose ugdomas 

šiuolaikiškas požiūris į bendravimą, o 

nepasisekimas ir kritika yra 

tobulėjimo dalis. Kuo daugiau 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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kiekvienas dalyvis gauna grįžtamojo ryšio apie savo klaidas ir AČIŪ kortelių, tuo sėkmingiau gali 

siekti norimų rezultatų: dalyviai simuliuoja realius dialogus ir iškart sulaukia grįžtamojo ryšio apie 

savo komunikacijos klaidas. Pokalbių metu mokomasi įsiklausyti į pašnekovą, reflektuoti į jo 

verbalinę bei neverbalinę kalbas. Tai leidžia ir po mokymų bendrauti laisviau su skirtingais 

žmonėmis. 

Sužadėtinių rengėjai dažnai susiduria su prisistatymo problemomis, jiems sudėtinga pristatyti 

Bažnyčios mokymą, argumentuotai apginti tam tikrus pamatinius dalykus. Šis žaidimas padeda 

išieškoti savyje savybių ir gebėjimų, kuo remiantis gali argumentuoti vieną ar kitą savo pasirinkimą. 

Kiekvienos sesijos pabaigoje buvo aptariama dalyvių jausena, emocijos, neišsakyti dalykai, kodėl 

nebuvo išsakyta, arba kodėl buvo pasakyta būtent tai, daroma gili refleksija tiek su dalyviais tiek su 

žiūrovais, kurie nedalyvavo veiksme, o tik stebėjo. Žaidimo vedančioji visada turėjo įžvalgų, kurios 

padėdavo geriau suprasti vieną ar kitą pasirinkimą. 

Tokius mokymus mes dar tęsime ir toliau, nes tik dalyvaudamas sesijose žmogus gali įgyti įprotį 

argumentuotai pasakyti savo nuomonę ir padėti kitam žmogui suprasti, ką jis iš tikrųjų nori pasakyti. 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Gruodžio 7-8 d. Telšių vyskupijos šeimos centre baigti naujų sužadėtinių rengėjų mokymai. Juos 

sėkmingai baigė 11 porų. Iš viso vyko 5 mokymų savaitgaliai nuo spalio mėnesio. Mokymus vedė 

Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius kun. dr. A. Vaitkevičius, kan. teol. lic. V. Gudeliūnas, 

psichologė J. Velžienė, VšĮ Kataliko balsas vadovė T. Bružaitė, Kreitono modelio vaisingumo 

pažinimo sistemos mokytoja I. Vuosaitytė, kun. dr. S. Stumbra, Telšių vyskupas dr. K. Kėvalas.  

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Seminaras sužadėtinių rengėjams 

Kartą į pusmetį suburiami vedantieji iš Vilniaus arkivyskupijos, kurie rengia sužadėtinius Santuokos 

sakramentui savo parapijose pagal atnaujintą sužadėtinių programą. 

Baigiantis rudeniui, lapkričio 30 d.  sužadėtinių vedantieji buvo sukviesti į Šeimos centrą.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Seminaro tikslas- suteikti jiems ne tik palaikymą, bet ir pagilinti žinias kai kuriose temose. Šį kartą į 

mokymus buvo pakviestas teologas Gabrielius Klimenka, kuris palietė ypač jautrią ir aktualią temą 

„Ezoterikos apraiškos krikščionybėje“.   

Seminare dalyvavo šiose Vilniaus parapijose besidarbuojantys sužadėtinių vedantieji: Šv. Jono 

Kirkštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios, bei Išganytojo bažnyčios, kuri priklauso Šv. 

Jono brolių vienuolijai. Nors į seminarą galėjo atvykti nedaug vedančiųjų, bet nuotaika ir bendra 

atmosfera buvo labai jauki, saugi ir atvira. 

Seminarą kuravo Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro darbuotojas, sužadėtinių ruošimo 

koordinatorius  A. Svirbutas. 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Advento vakarai Raseinių Šeimos centre 

„Jeigu nori pakeisti pasaulį, eik namo ir mylėk savo šeimą“, - tai šv. Motinos Teresės iš Kalkutos 

žodžiai, paskutiniu metu dažnai šmėkščiojantys internetinėje erdvėje. Ir mūsų parapijos tėvams viena 

lapkričio savaitė buvo gražus priminimas, kad šeimos laimė labai priklauso nuo to, kaip jaučiasi 

tėvai. Lapkričio 21 dieną susirinkome bendrystės ir kūrybingumo vakarojimui: su floriste Kristina 

Beržeckiene darėme adventinius vainikus. Ir nežinia, kas labiau suteikė pasitenkinimo – vienas už 

kitą įdomesni adventiniai vainikai, ar pats darbo procesas. Kiekvienas išsinešėme vainiką, prie kurio 

adventinio laukimo metu bendrai maldai, valgymui ir bendrystei rinksis visa šeima.  

Lapkričio 24 dieną skubėjome į seminarą, kurį mums pravedė svečiai iš Kauno – Kristina ir Dainius 

Ušackai. Kas yra stresas, kaip su juo susidoroti, kaip pasiruošti, kaip atsipalaiduoti, kad kiek galint 

mažiau pakenkti tiek sau, tiek visai šeimai, kokia svarbi visos šeimos sąveika stresinėse situacijose – 

visa tai per kelias taip greit prabėgusias valandas išgirdome iš lektorių, kurie dalijosi ne tik teorija, 

bet ir savo asmenine patirtimi. Kitame kambaryje linksmai laiką leido vaikai su savanorėmis iš 

Kauno Carito ir Raseinių Prezidento J. Žemaičio gimnazijos. Mokymai buvo surengti pagal „Vaiko 

gerovės instituto“ programą. O apie jų naudingumą tekalba patys dalyviai: 

 Atrodė, kad daug kas girdėta, bet padėjo atsipalaiduoti. Iškilo seniai neišspręsta santykių 

problema, kurią tik dabar seminaro metu pamačiau kitoje šviesoje, gal pagaliau atves prie 

supratimo ir sprendimo“. 

 Būtų smagu, kad atsilieptų daugiau tėvų, nes tai visada atvira nauja galimybė būti su kitais 

ir pasitikrinti savo tapatybės jausmą – būti tėvais“. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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 Į šių lektorių seminarą ateinu jau antrą kartą ir man labai patiko. Daug buvo informacijos 

iš gyvenimiškų situacijų, ne tik teorija. Paaiškino, kad kiekvienoje situacijoje yra išeitis, tik 

kartais reikia pažvelgti kitu kampu. Jei tik leis galimybė, dalyvausiu ir kituose mokymuose“.  

 Naudingas seminaras, padedantis išmokti save valdyti stresinėse situacijose, įsiklausyti į 

save, mokėti leisti sau pailsėti“. 

 Aktualu, suprantama, paremta asmeniniais išgyvenimais“. 

 Daugelis dalykų žinomi, bet labai gerai įtvirtino dar kartą. Dėkoju Kristinai ir Dainiui už 

gyvenimiškus pavyzdžius“. 

 Kvėpavimas normalizavosi 😊. Supratau, kad mano situacija nėra beviltiška, ačiū už „taškų 

sudėliojimą“, supratimą, kad nėra tik balta ir tik juoda. Bandysiu toliau kurti santykius su 

savo antrąją puse ir lauksiu kitų susitikimų“.  

 Daug išgirstų dalykų buvo atliepas į mano šiandienio gyvenimo rūpesčius. Kai kas 

susidėliojo į savo vietas, kai kur pasitikrinau, ar teisingai elgiuosi. Labiausiai padrąsino 

lektorių žodžiai: „Nebijokit svajoti“. Ir kad visada atminty išlieka tik santykis su kitais 

žmonėmis“ 

Plačiau skaitykite: http://www.raseiniuparapija.lt/pasiruosimas-adventui-su-seimomis.htm  

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras kartu su Panevėžio miesto bendruomeniniais šeimos namais 

tęsia Paskaitų - susitikimų ciklą 

šeimoms susilaukusioms vaikučio.  

Lapkričio mėnesio penktadieniais 

šeimos klausėsi šių lektorių: 

9 dieną viešėjo lektorė dietologė Ingrida 

Kuprevičiūtė, "Gydanti lėkštė" autorė. 

Kartu su mitybos specialiste kalbėjome 

apie mamos ir vaiko mitybą, apie 

aktualius mūsų mitybos klausimus. 

16 d. klausėme lektorės vaikų 

odontologės Rūtos Montvidės. Dėkingi 

už profesionalias žinias ir padrąsinimą.  

23 d. svečiavosi kūno ir judesio 

terapeutė Aistė Kriukelytė. Jaukus ir 

nuoširdus pasidalinimas apie mamos ir 

vaiko bendravimą per judesį. 

30 d. sulaukėme lektorės, žindymo 

konsultantės, www.zindymas.lt autorės – Rimos Kurtinaitienės. Dėkingi už profesionalumą, 

padrąsinimą, abejonių išsklaidymą ir atsakymą į mamoms rūpimus klausimus. 

Šie paskaitų ciklai - tai projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Panevėžio mieste“ dalis. 

Finansuojama iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų. 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.raseiniuparapija.lt/pasiruosimas-adventui-su-seimomis.htm
http://www.zindymas.lt/
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Klaipėdos dekanatas 

Klaipėdos miesto Šeimos centro projektas  „Update! #Bendrystė!“ suvienijo klaipėdiečių 

šeimas 

Lapkričio 16-18 dienomis gausus būrys klaipėdiečių šeimų rinkosi į Klaipėdos miesto Šeimos centro 

organizuotą šeimų savaitgalio stovyklą „Update! #Bendrystė!“, kuri vyko katalikiškoje Prano 

Mašioto progimnazijoje. Penktadienio vakarą startavusi stovykla miesto šeimas pirmiausiai pakvietė į 

džiaugsmo šventę, kurioje visus sveikino spalvinga koncertine bei šlovinimo programa. Po aktyvių ir 

intriguojančių „Nakties mokykloje“ veiklų, šeštadienį nuo pat ryto stovykloje vyko įvairūs 

edukaciniai ir kultūriniai renginiai tėvams, paaugliams bei vaikams, skirti tarpusavio santykių 

kūrimui ir puoselėjimui. Prasminga, jog į „Update! #Bendrystė!“ veiklas įsijungė daugiau nei du 

šimtai klaipėdiečių, o savaitgalio stovyklos įgyvendinimui buvo suburta beveik penkiasdešimties 

savanorių mokinių, tėvų ir mokytojų grupė. Šį edukacinį Klaipėdos miesto Šeimos centro projektą 

finansavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Sekmadienį stovyklos veiklas vainikavo 

padėkos šventosios Mišios Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje meldžiantis už stovykloje 

dalyvavusias šeimas ir bendruomenes. „Update! #Bendrystė!“ pakvietė visus apsijungti pamatiniam – 

šeimų tvarumo – tikslui Klaipėdoje ir visoje šalyje. 

 

 

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

Artėjant adventui pakvietėme šeimų 

judėjimus ir bendruomenes, palaikyti šeimas, 

kurios šiuo metu  gyvena viltimi pasveikti 

Vilniaus Santaros vaikų onkohematologijos 

skyriuje. Kvietėme parodyti savo širdies 

šilumą ir tikėjimo šviesą labai konkrečiu 

būdu - malda su savo šeima, bendruomene. 

Prašėme pagaminti prakartėles bei atvirukus, 

kurie būtų padėti ant palangių palatose, 

koridoriuje ant stalo. Padaryti darbeliai būtų 

tikėjimo ir vilties ženklas, priminimas, kad jie 

- ne vieni. 

Lapkričio 25 d.  pagal kreipimąsi iš Vilniaus 

Šv. Dvasios parapijos bendruomenės, 

darbuotojas A. Svirbutas važiavo pristatyti 

besiruošiančių Pirmajai Komunijai vaikų 

tėvams Šeimos centro veiklą. 

Lapkričio 30 d.  šeimų bendruomenių 

koordinatorė J. Pocevičienė lankėsi Katedros šeimų bendruomenėje, kartu su jais buvo darytas 

adventinis vainikas. Tuo pačiu suėjimu bendruomenės nariai darė ir prakartėlę onkologinio skyriaus 

vaikams. 

Mamų klubas 

Lapkričio 9 d. įvyko susitikimas su 

Ieva de Sousa tema "Iš ko susideda 

džiugios motinystės pyragas?" Jo metu 

moterys darė kūrybinę užduotį, lektorė 

kvietė moteris atsakyti į tokį klausimą 

„Ką mano rankos per dieną 

nuveikė“?. Moterys turėjo sustoti ir 

peržvelgti, apmąstyti užduotą 

klausimą. Po susitikimo mamos atrado 

naujų idėjų, ką su vaikais įdomu daryti 

drauge, kokius kūrybinius žaidimus su 

jais žaisti. 

Lapkričio 23 d. įvyko susitikimas su 

Renata Ničajiene. Susitikimo metu 

buvo derinta skanumynai, ir ne tik, su 

sveikatingumu :).  Net ir tos mamos, 

kurios nemėgsta suktis virtuvėje, 

turėjo proga pažiūrėti į maisto ruošą 

labiau per kūrybiškumo gaidele. 

Mamos užsidegė noru pasigaminti 

kažką naujo iš autorės siūlytų receptų ir įnešti kažką naujo savo šeimos maitinimosi racione. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Šeimų ir savanorių rekolekcijos Elektrėnuose 

Prasmingai ir jautriai adventas prasidėjo Elektrėnų dekanate. Gruodžio 1 d. Elektrėnų Švč. Mergelės 

Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje vyko rekolekcijos Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro 

(KVŠC) šeimoms ir savanoriams.  

Prieš rekolekcijas vyko dekanatų koordinatorių susirinkimas. 

KVŠC vadovė J.Bernatonienė išklausė, kuo gyvena vyskupijos 

šeimos centrų koordinatoriai Širvintose, Želvoje, Vievyje, 

Elektrėnuose. Buvo  peržvelgti svarbiausi šeimos institutą 

liečiantys klausimai,  primintos  ateinančių metų  veiklos 

gairės.  

Elektrėnų parapijos ,,alfa" kurso komanda padėjo paruošti 

vaišes ir vietą rekolekcijoms. Ankstėliau atvykę buvo pakviesti 

pasiklausyti Česlovo Kriščiūno, giedamų adventinių giesmių ir 

pagiedoti drauge kartu su Elektrėnų parapijos jaunimu, 

besiruošiančiu Sutvirtinimo sakramentui, rekolekcijose. Svarbiausia rekolekcijų dalis - kun. L. 

Visocko konferencija “Magnificat”. Rekolekcijų tema buvo skirta apmąstyti Popiežiaus kvietimą būti 

džiaugsmingais Evangelijos nešėjais. Ar mes kaip šeimos žmonės išgyvename džiaugsmą šeimoje, ar 

tai mato kiti, o gal sergame liūdesio liga? Kiekvienas savo širdyje svarstė labai svarbų džiaugsmo - 

liūdesio klausimą ir dalijosi grupelėse savo atradimais - kas, kokie dalykai padėtų patirti daugiau 

džiaugsmo. Pasidalinimuose dalyviai liudijo, kad šis rekolekcijų laikas jiems buvo vaisingas. Pakiliai 

ir nuoširdžiai Viešpatį adoravome drauge su Širvintų parapijos jaunimu. Ir vyresnieji, ir jaunimas, 

tarsi viena šeima, dalyvavome Sutaikinimo sakramente, nuoširdžiai ir atsakingai įžengėme į Adventą 

- laiką, kai širdys ir sąžinės ruošiamos Viešpaties užgimimui. Gražiai persipynė šios dvejos 

rekolekcijos: visi kartu meldėmės šv. Mišiose, giedojome iš širdies. Prašėme Dangaus malonių 

iškeliavusioms Dievop KVŠC savanorėms, meldėme globos ir pagalbos mūsų šeimoms ir visiems 

savanoriams, tarnaujantiems gyvybei, šeimai, darnai.  

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Rekolekcijos dekanatų šeimos centrų savanoriams 

Gruodžio 1–2 d. Vepriuose (Ukmergės r.) vyko rekolekcijos dekanatų šeimos centrų savanoriams ir 

jų šeimoms. Pirmąją rekolekcijų dieną konferencijas temomis „Mūsų gyvenimo motyvai ir 

prioritetai“ bei „Ribos ir bendravimo ypatumai“ vedė doc. dr. Nijolė Liobikienė. Kryžiaus kelias 

Veprių Kalvarijose, bendra malda, kalėdinių žibintų kūrimas kėlė širdis Dievop. Vakare rekolekcijų 

dalyviai turėjo galimybę atlikti išpažintį, o pokalbis prie bendro stalo kartu su kunigu Valdu 

Šidlausku užsitęsė iki vėlumos. Sekmadienis prasidėjo šv. Mišiomis Veprių bažnyčioje. Šv. Mišias 

aukojo Veprių ir Deltuvos parapijų klebonas kun. Gintautas Naudžiūnas, koncelebravo kunigas 

redemptoristas Rastislavas Dluhý (Slovakija), vėliau pakvietęs rekolekcijų dalyvius pamąstyti, ką 

mums reiškia ir kaip išgyvename adventą. Kunigas Rastislav pasidalijo savo asmenine istorija, 

patirtais išgyvenimais ir Šventosios Dvasios veikimo patirtimi. Jis taip pat dalijosi įžvalgomis apie 

popiežiaus Pranciškaus vizitą ir jo išsakytas mintis. 
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Šios rekolekcijos leido nors trumpam pajusti priklausymo bendruomenei jausmą: kartu melstis, 

giedoti, valgyti ir dalytis savo gyvenimu.  

Keletas dalyvių atsiliepimų: 

 Labai puikūs lektoriai ir liudijimai. Netikėta ir labai šauni edukacija šeštadienio vakare. 

Gavau puikių minčių tolesniems apmąstymams. Šiltas bendravimas su kitomis šeimomis. 

 Man labiausiai patiko bendrumo jausmas su kitais savanoriais – esame tarsi maža 

bendruomenė. Patiko Kryžiaus kelias ir bendra malda. 

 Visos paskaitos buvo nuostabios – aktualios, suprantamos, artimos, paliečiančios, 

įkvepiančios. Pasitikrinau, kokiame taške esu savo tikėjimo kelionėje. Ačiū už galimybę atlikti 

ramią, neskubotą išpažintį. Labai šilta, jautri bendruomenė, skanus maistas. Graži vieta - 

įkvepianti, raminanti. Šios rekolekcijos – graži advento pradžia. 

 Pokalbiai prie bendro stalo ir kunigo dalyvavimas buvo super. Kryžiaus kelias liko 

neišnaudotas, buvo šiek tiek chaotiškas, bet tai ne žiemos iššūkiui. 

Rekolekcijas parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis. 

Plačiau skaitykite: https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=6431 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Lapkričio 9-11 d. Kretingos parapijos šeimos 

centro savanoriai dalyvavo rekolekcijose 

„Džiaugsmas“ Žemaičių Kalvarijos rekolekcijų 

namuose, kur klausė kun. Virgilijaus Poškaus 

konferencijų, turėjo puikią galimybę maldai, 

susikaupimui, dvasiniam atsinaujinimui ir 

bendrystei. Renginį rėmė Renovabis. 

Gruodžio 1 d. Kretingos parapijos šeimos 

centro savanorių komanda susirinko aptarti metų 

planus, ypatingai Santuokos kurso 

organizavimą. Susitikime dalyvavo ir Santuokos 

kurso dvasinis palydėtojas kunigas pranciškonas 

Antanas Grabnickas. Santuokos kursas 

Kretingoje organizuojamas jau aštuntus metus iš 

eilės, temos vedamos gyvai, kun. Antanas lydi 

kursą jau septinti metai, jį praturtindamas savo 
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dvasinėmis įžvalgomis. Taipogi jis kiekvieną mėnesį aukoja šventąsias Mišias už savanorių komandą 

ir jų šeimas. Tai yra didelis pastiprinimas savanoriams. 

Lietuvos šeimos centras  

Mokymai „Dvasingumas, malonės dovana, misija“ 

Lapkričio 9-11 d. Trinapolio rekolekcijų namuose Vilniuje vyko judėjimo „Sutuoktinių susitikimai“ 

mokymai rekolekcijų vedėjų poroms (animatoriams) „Dvasingumas, malonės dovana, misija“. 

Mokymus vedė tarptautiniai judėjimo lyderiai Daina ir Uldis Žurilo iš Rygos.  

Mokymų savaitgalyje dalyvavo poros iš visos Lietuvos, norinčios sąmoningai priimti „Sutuoktinių 

susitikimų“ dvasingumą kaip kvietimą šventėti per dialogo malonę. Visas tris dienas susirinkusias 

poras lydėjo ir savo taikliomis įžvalgomis dalinosi T. Aldonas Gudaitis SJ. 

 „Sutuoktinių susitikimų“ mokymai neįsivaizduojami be gyvų autentiškų pavyzdžių: jais dalinosi ir 

pagrindiniai vedėjai, ir kitos animatorių poros, padėjusios kiekvienam iš dalyvaujančių pažvelgti į 

savo asmeninę patirtį ir kartu poroje atsakyti į klausimą, ar mes tinkamai naudojamės dialogo malone 

visose gyvenimo srityse. Svečių iš Latvijos Edgaro ir Sigitos liudijimas apie tai, kad ne visada lengva 

priimti šią malonės dovaną ir tarnauti kitiems, padėjo daugeliui dalyvių atpažinti ir įvardyti, kas 

trukdo eiti šventėjimo keliu: tingėjimas, nepasitikėjimas, neryžtingumas ar nusivylimas... 

 

Savaitgalio mokymų dalyviai kartu svarstė, ką kiekvienam iš mūsų reiškia krikščioniškojo gyvenimo 

sankloda, besiremianti „Sutuoktinių susitikimų“ dvasingumu. Atsakymų gausa ir aktyvus jų 

svarstymas tik dar kartą paliudijo, kad Viešpats kiekvieną sutuoktinių porą kviečia į šventumą, 

skirdamas jai savą kelią. O eiti tuo keliu padeda dialogo malonė. 

Lapkričio 29 d. vyko Lietuvos šeimos centro Tarybos posėdis. Jame dalyvavo visų vyskupijų šeimos 

centrų direktoriai ir buhalteriai, nes teisininkas Vygantas Malinauskas atsakinėjo į sudėtingus 

klausimus, susijusius su finansais ir teise. 
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Tęstiniai mokymai „Pora – porai“ Palendriuose 

Gruodžio 7 - 9 dienomis Palendriuose, Švento Benedikto vienuolyno svečių namuose „Aušros 

žvaigždė“ vyko tęstiniai mokymai „Pora-porai“. Juose dalyvavo 9 poros iš Kaišiadorių, Kretingos, 

Šakių, Rokiškio, Vilkaviškio ir Kauno. Mokymus vedė dr. Teresė Nijolė Liobikienė ir Virginija 

Blaževičienė. Šio savaitgalio temos - įvairios priklausomybės, artimųjų priklausomybė, smurtas, 

manipuliacija, atpažinimas  ir pagalba. Lektorės naudojo aktyvius metodus: vaidinimus, testus, 

skulptūras, vaidmenų žaidimus. Dalyviai pristatė iškilusias situacijas, problemas, lūkesčius. Lektoriai 

kompetentingai, aktyviai atliepė, nagrinėjo, analizavo, sprendė situacijas. 

Savo dienotvarkę derinome su Vienuolyno 

pamaldų tvarka, turėjome susikaupimo ir maldos 

laiką. Vienuoliai skyrė laiko pokalbiams ir 

išpažintims. Tai buvo nuostabus laikas sustojimui ir 

bendrystei. 

Dalyvių atsiliepimai: 

 Savaitgalis Palendriuose buvo labai 

informatyvus ir naudingas, kalbant apie 

priklausomybes, jų atpažinimą, santykius su 

paaugliais. Patiko praktinės užduotys, 

žaidimai, pažvelgimas į savo asmeninę 

patirtį. Ilgesnis savaitgalis  - labai geras 

laikas bendravimui su kitomis poromis, dar 

geresniam susipažinimui, bendravimui. 

Labi ačiū puikioms lektorėms. 

 Ačiū, labai džiaugiuosi, kad gavau 

adventines rekolekcijas (išpažintį) dvasinį 

pokalbį sustiprinta žengiu pirmyn. 

 Atsižvelgiant į grupės dinamiką, lanksčiai derinama darbotvarkė, tematika, metodai. 
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 Priklausomybių ir smurto tema nauja ir gavau labai daug žinių kaip atpažinti, kaip kalbėti, 

padėti. 

 Aš išsivežu žinių apie priklausomybes, kaip įninkama – kaip pastebėti. Dažnai maišydavau 

smurtą su manipuliacija. Tai įnešė aiškumo kas tai? 

 Labiausiai įstrigo tai, kad pirmiausiai reikia padėti ne sergančiajam, o artimiesiems. 

Santykių gydymas. 

Renginiai visuomenei 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Lapkričio mėnesį Kaišiadorių parapijos šeimos centras skyrė gyvybės kultūros sklaidai. Šį mėnesį 

norėjome jautrinti visuomenę ir mąstyti kaip galėtume padėti krizėje esančioms moterims išsaugoti 

negimusią gyvybę. Tikslas priminti neginčijamą vertybę – kiekvieno žmogaus prigimtinę teisę į 

gyvybę nuo pradėjimo momento.  

1. Kartu su Katechetikos centru 

organizavome akciją Kaišiadorių 

vyskupijos mokyklose “Leiskime širdims 

plakti”, kurios tikslas su vyresnių klasių 

moksleiviais apmąstyti gyvybės vertę ir 

priminti, kad mes kiekvienas prisidedame, 

ar neprisidedame prie gyvybės išsaugojimo 

jau šiandien: savo mąstymu, vertybėmis, 

pokalbiu, elgesiu. 

2. Buvo išleistas Kaišiadorių parapijos 

organizacijų lankstinukas “Išsaugok”, 

kuriame moterims susiduriančioms su 

sunkumais yra siūloma konkreti pagalba: 

Caritas, pasiūlė materialinę pagalbą: Šeimos centras pokalbius “Mama-mamai”, “Pora- porai”, 

Gerojo Samariečio užeiga  psichologo konsultacijas, kunigai – dvasinius pokalbius. Šie 

lankstinukai buvo išdalinti gydymo įstaigose gydytojams, pas kuriuos pirmiausia ir kreipiasi 

moterys. 
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3.  Parapijos klebonas mons. R. Jurkevičius lapkričio 21 d. Kaišiadorių ligoninės gydytojų 

„penkminutėje“ kvietė gydytojus padėti išsaugoti negimusią gyvybę, kalbėtis patiems ir  kviesti 

moteris  pasinaudoti pagalba, kurią siūlo parapijos organizacijos. Kunigas pasidalino savo 

liudijimu ir pakvietė gydytojus atnaujinti Hipokrato priesaiką 23 dieną po šventų Mišių, skirtų 

Negimusio kūdikio dienai paminėti. 

4. Lapkričio 22 d. Kaišiadorių katedroje vyko Šv. Sakramento adoracija, kurios metu tikintieji 

buvo kviečiama melstis gyvybės išsaugojimo intencija. Šią dieną taip pat vyko  Kaišiadorių 

vyskupijos kunigų diena, po kurios visi kunigai adoracijos metu apmąstė savo kaip kunigų misiją 

skleidžiant gyvybės kultūrą. Kunigai  meldėsi už visas abortų sužeistas širdis, kad Viešpats jas  

išgydytų.  

Lapkričio 23 d. Vakaro Mišios buvo skirtos Negimusio kūdikio dienai paminėti. Šv. Mišių metu 

giedojo Meno mokyklos jaunių choras, grojo akordeonistų orkestras, klarnetistų trio. Moksleiviai 

savo švelniu giedojimu liudijo – kad kiekviena gyvybė yra nuostabi, vertinga, ją turime saugoti.  

Pamokslo metu kunigas atkreipė dėmesį į šių dienų skaudžią aborto problemą (šiemet negimė 4294 

kūdikiai), priminė, kad kiekvienas esame atsakingas už negimusios gyvybės išsaugojimą, pakvietė 

būti jautriais tiems, kurie patyrė abortą. Mišių pabaigoje gydytojai buvo pakviesti atnaujinti 

Hipokrato priesaiką, o visi susirinkusieji palaiminti Teofiliaus relikvija – kad neštų į pasaulį gerąją 

naujieną apie kiekvienos gyvybės vertę ir prasmę nuo pat pradėjimo. Išeidami visi buvo pakviesti 

paimti po žvakutę ir nunešti į miesto aikštę prie Teofiliaus paminko, kuris kvietė „Drąsos“ kalbėti 

tiesą ir savo gyvenimu daryti teisingus, nors ir sunkius sprendimus. 

 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

„Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos išgyvenantiems kūdikių netektį 

Lapkričio 16–18 d. „Domus Pacis“ namuose vyko „Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos, skirtos 

moterims/šeimoms, išgyvenančioms netektį dėl aborto, persileidimo ar kūdikio netekties. 

Rekolekcijas vedė kunigas Andrius Končius, psichologė Eglė Rojienė ir savanorių komanda. Jauki 

aplinka, rekolekcijų vedėjų nuoširdumas ir globa, kunigo palydėjimas leido išlaisvinti visus 

užgniaužtus ir paslėptus jausmus. Rekolekcijose vyko užsiėmimai, kviečiantys atsiverti, išgyventi 

patirtą skausmą ir žengti naujo gyvenimo su Dievu link. 

Keletas dalyvių atsiliepimų: 

 Šiose rekolekcijose Dievas gydė mano senus sužeidimus, patyriau džiaugsmą, didelį palengvėjimą. 

Labai džiaugiuosi už šias rekolekcijas ir be galo dėkoju komandos nariams. 

 Prasminga, kad viskas susieta su Šventuoju Raštu. Labai džiugu, kad dalyvavo psichologė ir kunigas, 

kad vyko išgydymo procesas. 
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 Svarbu žaizdos įvardijimas, iškėlimas, buvimas su ja, mokymasis atpažinti jausmus (ypač pyktį), 

gijimas ir Dievo duota ramybė.  

 Kiekvienas turėjo pakankamai erdvės išbūti su savo skausmu, dalytis juo saugioje ir švelnioje aplinkoje 

ir gauti sau atsakymus. Visa metodika prasminga ir apgalvota žingsnis po žingsnio. 

 Paliko labai didelį įspūdį. Didžiulė dvasinė nauda sielai. Viršijo mano lūkesčius. Labai gerai išdėlioti 

pratimai, jų eiliškumas. Po kiekvieno užsiėmimo vis giliau buvo pasiekiamos sielos žaizdos. 

 Viskas iki smulkmenų atrodė prasminga, nes Dievas buvo su mumis, ir tai labai jaučiau. Jo meilė, 

ramybė, šviesa, apkabinimas, nuraminimas, išlaisvinimas, sustiprinimas. 

Šių rekolekcijų metu buvo atsisveikinta su 22 kūdikiais. 

Rėmėjas – Lietuvių Katalikų Religinė šalpa. 

Plačiau skaitykite: https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=6359&pg=1  

 

Lapkričio 23 d. - Negimusio kūdikio diena 

 

"Visi esame Dievo rankose. Vaikai, kurie neišvydo šio pasaulio, 

taip pat yra Jo rankose. Dievas turi išeitį net ir ten, kur žmogus jos 

nebemato. Jėzaus žinia yra džiugi, viltinga, padrąsinanti ir rodanti 

į ateitį",- kalbėjo Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius kun. 

Kęstutis Rugevičius, minint Negimusio kūdikio dieną. Šis 

minėjimas atrodo nežymus ir nublanksta prieš Kariuomenės dieną 

ir artėjančią Tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną, 

tačiau yra labai svarbus. Jis mums visiems kelia klausimą: ar 

būsime gyvybės gynėjais ar mirties kultūros skleidėjais? O gal 

mūsų visuomenėje tiek daug smurto todėl, kad pirmiausiai 

smurtaujame prieš dar negimusius visuomenės narius? 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centre teikiamos konsultacijos 

moterims ar šeimoms, patiriančioms krizę nėštumo metu ir 

išgyvenančioms netektį dėl aborto, persileidimo ar kūdikio 

netekties. Tel. (8 37) 32 11 22, el. p. laukimas@lcn.lt 

Seminaras „Esminių vaiko poreikių patenkinimo svarba“ 

Lapkričio 13 d. vyko seminaras iš ciklo 

„Dvasinis augimas šeimoje“. Seminarą 

tema „Esminių vaiko poreikių 

patenkinimo svarba“ vedė ilgametė 

Šeimos centro darbuotoja, Vaikų dienos 

centro vadovė soc. d. mgr. Žaneta 

Šimkienė. Ko reikia vaikams, kad jie 

pajustų, jog pasaulis yra teigiama vieta, o 

jie patys turi vertę? Buvo diskutuojama 

apie saugų ir nesaugų prisirišimą, apie 

vaiko prisirišimą prie tėvų ir prie 

globojančių asmenų, taip pat apie nesaugų 

prisirišimą. Dalyviai turėjo galimybę kelti 

klausimus, diskutuoti ir dalytis savo 

patirtimi. Seminarų ciklas „Dvasinis 

augimas šeimoje“ yra projekto „Kauno 

Bendruomeniniai šeimos namai“ dalis, 

kurį remia Europos socialinis fondas pagal priemonę Nr. 08.4.1.-ESFA-V-416 „Kompleksinės 

paslaugos šeimai“. 
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Plačiau skaitykite: https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=6332&pg=2  

Diskusijos Kauno miesto kameriniame teatre 

Rutinoje besisukančių žmonių gyvenimas, pasidavimas aplinkybėms ir įsitikinimas, kad nieko negali 

pakeisti - tokią realybę atskleidė Kauno miesto kamerinio teatro spektaklis "Nacionalinės daržovės". 

Gausus būrys Šeimos centro bendradarbių ir savanorių lapkričio 20 d. po spektaklio dalyvavo 

diskusijoje priklausomybių tema. Diskusiją vedė spektaklio režisierė Agnė Dilytė ir Šeimos centro 

priklausomybių konsultantė Virginija Blaževičienė. Aktorius Vytautas Gasiliūnas, spektaklyje 

įkūnijantis priklausomybės liga sergantį vyrą, atviravo: „į šį vaidmenį sudėjau daug savęs ir savo 

demonų, kuriuos bijome pripažinti turintys. Šio spektaklio žinutė ir yra, kad sergantis priklausomybės 

liga niekada nepripažins, kad jam blogai. Todėl jei nors 1 iš 100 po šio spektaklio pasakys, jog, taip, 

aš irgi tą turiu, tai jau bus labai daug“. 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Lapkričio ketvirtadieniais tęsėme susitikimų ciklą 

„Popiežiaus žinia Panevėžiui!“ 

Antrasis susitikimas - lapkričio 15 d. - vyko Švč. M. 

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektorate. Po Šv. Mišių 

rinkomės į Sielovados centro salę išgirsti kun. dr. 

Gedimino Jankūno pasidalinimo, kurio pagalba buvo 

didelis džiaugsmas grįžti į Vilnių, į susitikimą su 

popiežiumi! Turėjome galimybę išgirsti katechezę apie 

Aušros vartų Gailestingumo Motiną, kurią kunigas 

skaitė žmonėms, susirinkusiems prie Aušros vartų (juk 

ją girdėjo tik tie, kurie ten buvo). Kunigas priminė, 

popiežiaus mintį, kaip svarbu kurti susitikimų kultūrą ir 

paragino tą daryti ten, kur esame, savo šeimose, 

parapijose, bendruomenėse. 

Trečias susitikimas – lapkričio 22 d. – Kristaus 

Karaliaus Katedroje. Šį kartą svečiuose – 80 metų 

garbingą jubiliejų švenčiantis Kauno arkivyskupas 

emeritas Sigitas Tamkevičius. Arkivyskupas yra sakęs, „jei prieš daugelį metų, kai sėdėjau tose 

kamerose saugumo požemiuose, kas nors būtų pasakęs, kad o kelių dešimtmečių čia popiežius 

lankysis ir būsiu kartu su popiežiumi... tada būtų buvę smagu“. Svečias priminė, kad ir mažuose, ir 

didžiuosiuose sunkumuose greta būna Viešpats!  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=6332&pg=2
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Ketvirtas susitikimas – lapkričio 29 d. – Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijoje su ypatinga viešnia – 

sese Nijole Sadūnaite. Pažvelgti į savo santykį su Viešpačiu kvietė sesės pasakojimas, prisiminimas 

apie savo kalėjimo, tremties laiką, kuomet visur ją lydėjo pasitikėjimas Dievu, dėkingumas už tai, ką 

ji galėjo patirti dėl Viešpaties. Kaip pati sesuo Nijolė sakė: - Mes Jėzui už vieną eurą – Jis mums už 

milijoną! 

Apie ypatingą baigiamąjį susitikimą, kuris vyko gruodžio 6 dieną – jau kitame Aplinkraštyje.  

Biržų dekanatas 

Lapkričio 23 d. paminėta Negimusio kūdikio diena “Kad neverktų negimę kūdikiai” 

Susilaukti kūdikio – gyvenimo prasmė ir stebuklas, bet kartu ir didžiulė atsakomybė bei rūpestis. Tai 

apsisprendimas, pakeičiantis visą gyvenimą, kurį priimti kartais nėra lengva. Nuo 1955 m. lapkričio 

23 d., kai Lietuvoje buvo įteisinti abortai, dešimtys tūkstančių šeimų yra paliestos netekties skausmo. 

Du gyvenimai viename, ir jei vienas miršta ar nužudomas, miršta ir kito dalis, sukeldama skausmą, 

kuris nepraeina. Bažnyčia bando apginti šeimas ir pradėto kūdikio teisę į gyvenimą, o moterims, 

nužudžiusioms savo dar negimusį kūdikį – suteikti drąsos ir vilties gyventi. 

Lapkričio 23-iąją, Negimusio kūdikio dieną, Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje buvo meldžiamasi už tas 

šeimas, kurios padarė lemtingą klaidą, pasirinkdamos abortą, ir už tuos, kurie dar svarsto, ką daryti su 

pradėtu kūdikiu. Be abejo, buvo dėkojama ir už didžiausią Dievo dovaną – augančius mūsų vaikus. 

Pabuvę akistatoje su Viešpačiu Švč. Sakramento adoracijoje, šv. Mišių bendruomeninėje maldoje 

meldėme Dievą, kad savo gailestinga meile gydytų žaizdas, gelbėtų negimusius kūdikius. Su 

degančiomis žvakelėmis rankose ėjome prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo, atiduodami Jam savo 

dvejones, silpnumo akimirkas, skausmą ir gailestį, atsiprašydami Jo ir mažų angelėlių – mūsų 

kūdikių, kuriems neleidome gimti.   

„Didžiausias taikos priešas yra negimusio 

kūdikio verksmas“, - teko kažkur skaityti. Suteik, 

Viešpatie, išminties ir stiprybės visada gyventi 

taikoje su savimi ir kitais.  

Pritemdyta bažnyčia, išjausta malda plevenančių 

žvakių šviesoje, Dievo ir šalia esančio žmogaus 

artumas, asmeninis kunigo palaiminimas su 

viltimi, kad, tamsai užklupus ir abejonėms atėjus, 

sugebėsime priimti teisingą sprendimą.  

Nuoširdus ačiū kunigui Ernestui, to vakaro šv. 

Mišiose išmintingai vedusio per atgailos, 

susitaikymo ir padėkos kelionę... 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Marijampolės dekanatas 

Marijampolėje Negimusio Kūdikio dienai buvo skirtos integruotos pamokos Sūduvos gimnazijos 

moksleiviams. Gimnazistai žiūrėjo filmuką "Gyvybės pradžia", susipažino su įvairiais požiūriais į 

negimusią gyvybę ir elgesį su ja. Tikybos mokytoja pristatė Katalikų bažnyčios mokymą, etikos -

kitokius požiūrius pagal filosofines, etines sistemas, teisę. Buvo pristatomos situacijos su Giedrės 

Šataitės fotografijomis iš parodos "Kaip gerai, kad tu gimei", aptariamos pagalbos besilaukiančioms 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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kūdikio galimybės - krizinio nėštumo centras ir kt. Pamokos šia tema moksleiviams taip pat vyko 

Marijampolės "Šaltinio" ir Želsvos mokyklose. Iš viso dalyvavo apie 200 moksleivių. 

Vilkaviškio dekanatas 

Paminėta Negimusio kūdikio diena  

Lapkričio 23 dieną Vilkaviškio dekanato šeimos centro ir Vilkaviškio r. savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro iniciatyva katedros šventoriuje buvo organizuota Negimusio kūdikio dienos 

paminėjimo akcija „Ačiū, kad leidai gyventi“. Šios akcijos tikslas – priminti, jog žmogaus gyvybė 

prasideda nuo apvaisinimo, todėl kiekvienas pradėtas kūdikis turi teisę gimti. Ši diena Lietuvoje 

minima nuo 1955 metų, kai tuometinė valdžia įteisino abortus įstatymu, leidžiančiu moteriai 

nutraukti nėštumą iki 12 savaičių. Statistikos departamento duomenimis pernai metais dėl aborto 

pasaulio neišvydo 4294 kūdikiai, Vilkaviškio rajone oficialiomis  aborto aukomis tapo 35 gyvybės.  

Į akciją susirinkę tėveliai ir vaikai buvo kviečiami uždegti žvakutes negimusiems kūdikiams. 

Plazdančios liepsnelės sužibo vaikiškos širdies simbolyje. Į dangų susirinkę vaikai paleido baltus 

balionus – Vilties žibintus. Tai padėka tėveliams už Gyvybės dovaną, už galimybę augti, mokytis ir 

tapti atsakingais žmonėmis. 

Vakaro šv. Mišiose meldėmės už visus negimusius kūdikius, maldoje vienijomės už skausmingą 

netektį išgyvenančius tėvus, už šeimas, kurioms reikalingas fizinis ir dvasinis išgijimas.  

Prie akcijos prisidėjo Vilkaviškio pradinės mokyklos 3d mokiniai, vadovaujami mokytojos L. 

Skaisgirienės ir Aušros gimnazijos savanoriai, kurie vykdė projektą „Dangaus darželis“. Gimnazistus 

šiai idėjai įkvėpė tikybos mokytoja Eglė Čiaučionaitė ir lietuvių kalbos mokytojos Jolita Sinkevičienė 
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bei Jūratė Dapkūnaitė. Pamokų metu jie rašė laiškus negimusiems kūdikiams, kuriuos sukabino ant 

medžio, esančio ant katedros laiptų.  

Akcijos iniciatoriai siekia atkreipti dėmesį, jog abortų skaičius mažės, jei lemiamomis akimirkomis 

padėsime besilaukiančioms mamoms, ypač toms, kurios reikia dvasinio pastiprinimo. Katedroje 

lapkričio 22-25 dienomis buvo išstatyta Giedrės Šataitės fotografijų paroda „Kaip gerai, kad tu 

gimei“, kurioje savo istorijomis dalinasi gyvybės ar mirties klausimus svarsčiusios mamos. 

Nematančius išeities kviečiame kreiptis į mūsų šeimos centrą vilkaviskio.seimos.centras@gmail.com 

arba krizinio nėštumo centrą http://neplanuotasnestumas.lt, +370 603 57912. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Šeimos atsinaujinimo popietė, 

Aušros vartų Gailestingumo 

Motinos Globos atlaidų metu  

2018 m. lapkričio 11-18 d. sostinėje 

vyko kasmetiniai garsieji Aušros Vartų 

Gailestingumo Motinos Globos 

atlaidai. Šių metų Aušros Vartų 

Gailestingumo Motinos Globos atlaidų 

tema - „Štai tavo Motina“. Popiežius 

Pranciškus rugsėjo 22 d., lankydamasis 

Aušros Vartuose, kalbėjo: 

„Gailestingumo Motina, kaip kiekviena gera motina, mėgina suvienyti šeimą ir kužda kiekvienam į 

ausį: „Ieškok savo brolio“. 

Kiekviena diena buvo turtinga: Šv. Mišių auka įvairiomis 

kalbomis; rožinio malda; novena Šv. M. Marijai; 

naktinėmis adoracijomis; giedojimu senovine Mariją 

šlovinančia giesme Akatista; bei įvairiais kultūriniais 

renginiais, kurie vyko įkurtoje KANOS kavinėje.  Kaip ir 

įprasta, kiekviena diena buvo paskirta Vilniaus 

arkivyskupijos dekanatams ir kitoms vyskupijoms.  

Lapkričio 17 d. dienos Šv. Mišiose buvo ypatingai 

meldžiamasi už šeimas ir išeiviją. Kardinolas Audrys 

Juozas Bačkis vadovavo Eucharistijai. Verta paminėti, kad 

Kardinolas jau emeritas ir visada yra didelė dovana, jei jis 

gali aukoti Šv. Mišias ir laiminti šeimas. Jo pamokslas 

buvo toks tikras ir gyvenimiškas, kad jautriai palietė 

kiekvienos šeimos, tėvo 

ir motinos, širdis.  

Šv. Mišių metu melstis 

padėjo ir aukštyn kreipė 

link Dievo širdis 

Vilniaus Jėzuitų 

gimnazijos jaunimo 

mišrus choras „Krantas“ 

vadovaujamas choro 

vadovo L. Abario.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Po Šv. Mišių šeimų bendruomenių ir judėjimų nariai su vaikučiais buvo pakviesti į Šeimos centro 

patalpas, šeimų agapę, kurioje šildėm kūną karšta kava ir arbata, o sielą -jaukiais pašnekesiais.  

Šeštadienio atsinaujinimo popietėje buvo gera visiems susitikti, kartu melstis ir pasikalbėti. Ypač 

džiugino Šeimos centro darbuotojus, kad į popietę šeimoms atlaidų metu, ateina ne tik naujos šeimos, 

bet ir senbuviai, kurie jau ištikimai 17 metų vis atvyksta. Po Šv. Mišių susirinko į šeimų agapę apie 

40 žmonių iš Kanos šeimų judėjimo, Sutuoktinių susitikimo, Šv. Jokūbo, Šv. Jonų, Katedros šeimų 

bendruomenių, Švč. M. M. Nekalto Prasidėjimo parapijos.  

Politika 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

Š. m. lapkričio 5-7 d. 

Briuselyje vyko kaspusmetinis 

Europos katalikiškų šeimų 

federacijos FAFCE 

susitikimas. Šio susitikimo 

metu lapkričio 6 d. buvo 

surengta konferencija Europos 

parlamente "The Family: 

ecosystem for cultural life in 

Europe"- "Šeima: ekosistema 

kultūros gyvenimui Europoje". 

Kadangi 2018-ieji paskelbti 

kultūros paveldo metais, 

šeimos problemos 

nagrinėjamos šiame kontekste. Šią konferenciją globojo Europos parlamentas ir Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetas (EESC), Europos parlamento nariai Anna Zaborska (Slovakija) ir Luigi 

Morgano (Italija), kartu su Europos sąjungos vyskupų konferencijų komisija (COMECE). Joje 

kalbėjo EESC prezidentas Luca Jahier, COMECE prezidentas, Liuksemburgo arkivyskupasJ.-C. 

Hollerich, Popiežiškos pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos vicesekretorė G. Gambino, F. 

Nenbrini, autorius ir edukatorius iš Italijos,  COMECE generalinis sekretorius br. O. Poquillon, 

FAFCE viceprezidentas Algirdas Petronis (Lietuva), FAFCE prezidentas Antoine Renard 

(Prancūzija). FAFCE organizuota konferencija labai sėkminga, vyko vadinamame "aukštame lygyje", 

kas reiškia, kad buvo atstovaujamos svarbios politinės institucijos, ką šeimos klausimais Europos 

mastu sudėtinga pasiekti 

FAFCE tarybos susitikime vyko diskusijos apie tolimesnę veiklos strategiją ir projektus. Lietuva 

imasi iniciatyvos vėl pakartoti "Vote for family" projektą, kai kandidatai gali pasirašyti po manifestu 

už šeimos vertybes, o vėliau FAFCE su jais ieško bendradarbiavimo galimybių. Akcija prasidėtų 

2019 m. prieš Europarlamento rinkimus.  

Verta paminėti, kad susitikimas vyko ir su Mgr. Alain Lebeaupin, Apaštališkuoju nuncijumi ES, ir 

minėta p. Gambino, Popiežiškos šeimos dikasterijos vicesekretore. Nuncijus ES ypatingai akcentavo 

susikalbėjimo tarp šalių Europoje svarbą.  

Taipogi  FAFCE viduje įvyko rinkimai: Italija  pakeis Prancūziją 2019 m. pabaigoje, prezidentu taps 

ekonomikos prof. iš Italijos Vincenzo Bassi, iki to laiko prezidentaus Prancūzija. Viceprezidentai 

rotuojasi - vietoj Lietuvos ir Portugalijos dirbs Italija (keisis su prancūzais) ir Rumunija. Taip pat 

susitikime pirmąkart stebėtojo teisėmis  dalyvavo Slovėnijos, Latvijos, Ukrainos, Olandijos 

katalikiškų šeimų organizacijų atstovai. 

Lietuvos šeimos centrus FAFCE narių susitikime 2018 m. lapkričio 5-8 dienomis Briuselyje, 

atstovavo Justa Petronienė ir Algirdas Petronis.  
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