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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
Sveikinamės Naujuose Metuose ir su džiaugsmu Jums pristatome Kauno arkivyskupijos kurijos 

sukurtą medžiagą apie Popiežiaus vizitą Lietuvoje. Tai ne dokumentinė medžiaga - ji skirta 

kiekvienam asmeniškai apmąstyti - o taip pat savo šeimose, maldos, ar kitokiose grupelėse. 

Nuoširdžiai kviečiame pasinaudoti šia medžiaga, kad per Popiežiaus vizitą pasėtos sėklos galėtų 

sudygti mumyse. Pirmoji tema sausio mėnesiui kviečia taisyti Viešpačiui kelią - pasiremontuoti kur 

reikia...  

https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=139&ncid=1&nid=6548  

Tad pirmyn! 

REZERVUOKITE LAIKĄ KOVO 23 D. METINEI ŠEIMOS CENTRŲ KONFERENCIJAI, KURI 

VYKS ŠIAULIUOSE. JI SKIRTA KARTU GYVENANČIŲ SUŽADĖTINIŲ RENGIMO 

SANTUOKOS SAKRAMENTUI AKTUALIJOMS. 

Jaunimo rengimas šeimai 
Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Lapkričio - Gruodžio  mėnesiais   Širvintų dekanato Gelvonų, Musninkų gimnazijose ir  

„Atžalyno“ progimnazijoje  vyko paskaitos - diskusijos su mokytojais „Kaip kalbėti su vaikais apie 

lytiškumą“. Susitikimuose dalyvavo 46 mokytojai. Susitikimų metu buvo trumpai pristatyti esminiai 

skirtumai tarp lytinio ugdymo ir lytinio švietimo, atsakyta į mokytojams iškilusius klausimus.  

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

viltį, kad kiekvienas gali sukurti darnią šeimą nors tam  ir reikia pastangų. Susitikimus vedė   KVŠC 

vadovė J. Bernatonienė. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

„Pažink save“ susitikimai 

Kiekvieną ketvirtadienio vakarą Šeimos centre renkasi „Pažink save“ savanoriai. Gruodžio 6 d. PS 

komanda sulaukė ypatingo svečio – arkivyskupo Liongino Virbalo SJ, kuris pasidalijo savo 

gyvenimo istorijomis. Gruodžio 18 d. vyko kalėdinis savanorių susitikimas, kuriame visi turėjo 

galimybę sustoti ir skirti laiko vienas kitam. Buvo labai šiltas ir jaukus susitikimas su liaudies ir 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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autorinėmis dainomis, vaišėmis, žaidimais ir palinkėjimais. Juk Kalėdos yra meilė veiksme. 

Kiekvieną kartą, kai mylime, kiekvieną kartą, kai duodame yra Kalėdos 😊. 
„Pažink save“ savanorių susitikimus remia Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. 

Vilniaus arkivyskupijos  šeimos  centras 

Gruodžio mėn. „Pažink save“ programos koordinatorė dalyvavo tyrime dėl lytiškumo ugdymo 

paslaugų teikimo Lietuvoje, kurio išvados bus teikiamos LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijoje. Tyrime buvo pasidalinta programos „Pažink save“ principais, įgyvendinimo procesu 

bei rezultatais, taip pat aptarti programos dalyvių atsiliepimai ir poreikiai, parengtas rekomendacijų 

paketas, kaip lytiškumo ugdymo paslaugų teikimo procesas galėtų būti įgyvendinamas dar 

kokybiškiau, taip pat, kaip jame dalyvauja ir galėtų būti dar labiau įtrauktas nevyriausybinis sektorius 

(t.y. tokios programos, kaip „Pažink save“, ar „Esi vertas daugiau“). 

 

Šventinį laikotarpį susitelkėme į bendravimą tarpusavyje bei ateities planų rengimą.  

Gruodžio 21 d. programos savanoriai turėjo Adventinį vakarą, kuriuo šventė bendrystę bei dalijosi 

savo svajonėmis, rašydami laiškus Kalėdų seneliui. Padėdami kitiems pažinti save, kartais taip 

įsisukame į darbus, kad pamirštame pasvajoti, todėl baigdami kalendorinius metus stabtelėjome, 

padėkojome už tai, kas nuveikta ir apžvelgėme 2019 m. tikslus. 

 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Supervizija sužadėtinių grupių vadovams 

 

Gruodžio 5 d. doc. dr. N. Liobikienė vedė superviziją sužadėtinių grupių vadovams. Šį kartą grupės 

tikslas buvo aptarti klausimus bei situacijas, kylančias kursų sužadėtiniams vedimo metu. Kaip 

prakalbinti grupę, kad sužadėtiniai išdrįstų diskutuoti? Koks turėtų būti balansas tarp evangelinės 

žinios perdavimo ir pokalbių apie gyvenimą Santuokoje? Ką daryti, jeigu sužadėtiniai ketina žengti šį 

žingsnį, tačiau jų žinios apie tikėjimą yra „išplaukę“? Kiek artėti ir kaip išlikti savimi, kai atstumas 

tarp vadovų yra dramatiškai didelis ir dėl to jokia žinia klausytojų nepasiekia? Apie tai ir ne tik kartu 

su supervizore rimtai diskutavo susirinkusieji. 

 

Superviziją parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis. 

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Gruodžio 1 d. Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centre vyko sužadėtinių grupių vadovų veiklos 

aptarimas – supervizija, kurią vedė Lietuvos šeimos centro direktorė Vijoleta Vitkauskienė.  

 

Tai buvo puiki proga visų dekanatų sužadėtinių rengėjams išsakyti dažniausiai pasitaikančias 

problemas, su kuriomis susidoroti padėjo supervizijos vedėja.  Diskutavome, kaip sudominti 

sužadėtinius NŠP metodu, ką kalbėti ir ko nekalbėti lytiškumo klausimais.    

Taip pat išgirdome naujų patirčių, kurias galės pritaikyti kiti kursų vedėjai, pvz.: vienur kiekvieną 

susitikimą baigia susikabinę rankomis ratu kalbėdami ,,Tėve mūsų“ maldą, o viso kurso pabaigoje 

susirenka į bažnyčią Šv. Mišioms. Kiti dovanoja būsimiems naujagimiams megztus tapukus. Tai 

pirmas ir labai naudingas renginys Vilkaviškio vyskupijos sužadėtinių rengėjams, todėl jo pabaigoje 

buvo numatyta sekančios supervizijos data pavasarį. 

Lietuvos šeimos centras 

Supervizija sužadėtinių programos koordinatoriams 

Gruodžio 12 d. Lietuvos šeimos centras suorganizavo superviziją Sužadėtinių programą 

koordinuojantiems darbuotojams vyskupijų lygmenyje. Šioje supervizijoje dalyvavo visų vyskupijų 

darbuotojai. Supervizijos metu buvo iškelti darbiniai klausimai, pasidalinta skirtinga ir naudinga 

vyskupijų patirtimi organizuojant sužadėtinių kursus, į kai kuriuos klausimus buvo atsakyta. 

Supervizijoje talkino grupių psichoterapeutė Jūratė Ulevičienė. Dalyviai superviziją įvertino 

teigiamai - kaip praktinį pasitarimą apie esamą situaciją bei taisytinų vietų pastebėjimą. LŠC numato 

tęsti tokias supervizijas. 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Šv. Šeimos šventė 

Šv. Šeima šventė sukvietė šeimas kalėdiniam laikotarpy į 

džiaugsmingą šeimų susitikimą. Stalaučinskų, auginančių 

6 vaikus, šeimos namus. Šeimos atvyko su savo atžalomis, 

kurių  judrumo buvo pilni namai. Kaišiadorių šeimos turi 

tradiciją Kalėdų laikotarpiu giedoti kalėdines giesmes. 

Nuo to ir pradėjome mūsų susitikimą „Sveikas Jėzau 

gimusis“, „Gul šiandieną“, „Tyliąją naktį“...  dideli ir maži 

giedojo žibančiom akim... Pagarbinę Kūdikėlio Jėzaus 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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gimimą  giesmėmis, vaišinomės suneštinomis vaišėmis, o po jų laukė smagus protmūšis, kurį buvo 

paruošę Stalaučinskų šeimos vaikai... Gruodžio 30 d., sekmadienį, Kaišiadorių katedroje Šv. Mišias 

aukojo ir pamokslą sakė J. E. vyskupas Ivanauskas ir palaimino kiekvieną susirinkusią šeimą. 

Šventosios šeimos šventę taip pat gražiai šventė Elektrėnų, Vievio, Širvintų, Molėtų parapijose. 

Gruodžio 30-ąją, sekmadienį, Želvos parapijos šeimos minėjo Šv. Šeimos dieną. Jos dalyvavo Šv. 

Mišiose Želvos bažnyčioje, atnaujino santuokos pažadus (tai padarė 9 šeimos), sulaukė ir šventinių 

dovanėlių, o aktyviausios parapijos šeimos rinkosi parapijos namuose, kur bendravo prie kavos 

puodelio, dalijosi sėkmingos santuokos ,,receptais" -  juos surašė bendrame lape ir paviešino 

parapijos namų informacinėje lentoje.    

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Vaikų dienos grupės susitikimai 

Gruodžio mėnesį vaikai iš sunkumus patiriančių šeimų apsilankė Pabėgimo kambaryje, taip pat vyko 

į ekskursiją Vilniuje, kur MO muziejuje apžiūrėjo modernaus ir šiuolaikinio meno kūrinius, o 

Katedros aikštėje gėrėjosi Vilniaus eglute. Gruodžio 28 d. Šeimos centre vyko kalėdinė popietė 

vaikams ir jų tėvams. Vaikų grupės vadovė Žaneta Šimkienė suorganizavo viktoriną, o vaikai 

paruošė programą. Svarbi programos dalis buvo slovakiška kalėdinė daina, kurią jie išmoko kartu su 

praktiką Šeimos centre atlikusia studente Karolina Kovacova iš Slovakijos. Popietės dalyviai 

bendravo ir vaišinosi picomis bei rėmėjų dovanotu tortu.  

Vaikų dienos grupę remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

 

Seminaras iš ciklo „Dvasinis augimas šeimoje“ 

 

Gruodžio 12 d. Šeimos centre vyko seminaras tema „Motinos-vaiko ryšys. Saugus ir nesaugus 

prisirišimas“. Šis seminaras, kurį vedė Šeimos centro socialinė darbuotoja soc. d. mgr. Žaneta 

Šimkienė, buvo skirtas Vaikų dienos centrų darbuotojams. 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“. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Raseinių dekanatas 

Kalėdinis vakarojimas Šeimos centre 

Raseinių dekanato šeimos centre vyko tėvų, auginančių vaikus su negalia, savipagalbos grupės 

kalėdinis vakarojimas. Su vaikais ir mamomis žaidė, dainavo linksmas Senis Besmegenis. Iš jo vaikai 

ir savanorės gavo po saldžią dovanėlę, kuriomis pasidalijo geraširdis rėmėjas, o mamos pasikeitė 

simbolinėmis dovanėlėmis, linkėdamos viena kitai sveikatos ir ištvermės. 

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras gruodžio 

11 d. kvietė šeimas į edukacinį užsiėmimą 

„Susikurk ir parsinešk savo imbierinę pasaką“. 

Konditerė Rasa susirinkusioms šeimoms 

papasakojo imbierinių namelių gamybos ir 

puošimo subtilybes. Čia pat viską išbandėme 

praktiškai: žinoma, didžiausi kūrėjai, architektai 

buvo vaikai. Visi nameliai gavosi skirtingi ir be 

galo gražūs.  Žinoma, vyko ne tik „statybos“, 

pabendravome prie arbatos puodelio, 

palinkėjome vieni kitiems gražių artėjančių 

švenčių šeimos bendrystėje. 

 

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Telšių dekanatas 

Gruodžio 30 d Telšių Katedroje vyko šeimos šventė. Santuokos sakramento atnaujinimas. 

Pasikalbėjimai parapijos namuose. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Tauragės dekanatas 

Gruodzio 30 d. Šeima mums reiškia bendrystę, kurią turime perimti iš Jėzaus žemiškųjų tėvų. Marija 

ir Juozapas rūpinosi Jėzaus žemiškuoju kūnu, taip parodydami meilę savo artimam žmogui.  

Kartais nepastebime kaip kasdieninis gyvenimas, visi rūpesčiai užgožia svarbiausius dalykus. 

Gruodžio 30 dieną vyko šeimų šventė, bažnyčia privertė stabtelti ir suprasti, kokie esame laimingi.  

Švč. Trejybės bažnyčioje buvo laiminamos įvairaus amžiaus šeimos. Visi pajutome tą nematomą 

stiprų ryšį su savo artimu, daugelis susigraudino. Šv. Mišių pabaigoje priėmėme Švč. Sakramentą- 

Jėzų Kristų į savo širdis. Bažnyčia mums primena, jog turime rūpintis ir Jėzaus Kristaus Mistiniu 

Kūnu ir taip pat Eucharistija, kurią jis mums patikėjo. Šią dieną buvo dalinami užkandžiai, niekas 

neskubėjo išeiti iš bažnyčios, juk taip gera pabūti Dievo namuose su žmonėmis, kurie per tikėjimą 

tampa broliais ir seserimis.  

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Gruodžio 15 d. vyko adventinis pasiruošimas  Šv. Kalėdoms su išvyka į Liškiavą ir į ,,Druskų 

studiją“.  Savanoriai su šeimomis iš įvairių vyskupijos dekanatų turėjo galimybę dalyvauti 

edukacinėje programoje. 

Kadangi renginio tema buvo ,,Jūs esate žemės druska“, ta proga daugiau sužinojome apie mūsų 

kasdienybėje naudojamą druską, bandėme  suprasti, ką krikščioniui reiškia būti druska.                               

Kiekvienas parsivežė savo bent po du savo rankom pagamintus darbelius iš druskos.                                   

Liškiavoje klausėmės kun. Jono Cikanos mokymo, dalyvavome sutaikinimo pamaldose bei šventėme 

Eucharistiją. Visi išsiskirstėme su džiugia nuotaika laukti Jėzaus gimimo švenčių.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Marijampolės dekanatas 

Toliau po vyskupiją keliauja Krizinio nėštumo paroda. Advento laiku buvo išstatyta Marijampolės 

Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje, o prieš Šv. Kalėdas iškeliavo į Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčią. 

  

Gruodžio 30 d. Marijampolės dekanato šeimos buvo kviečiamos švęsti Šv. Šeimos dieną.                                     

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje su santuokos pažadų atnaujinimu. 

Toliau šventė tęsėsi parapijos salėje. Čia visus susirinkusius iš įvairių dekanato vietų (Kazlų Rūdos, 

Kalvarijos, Šunskų, Sasnavos, Marijampolės)   pasveikina ir vaišių stalą palaimino bei katalikiškais 

laikraščiais su kalendoriais apdalino Marijampolės dekanato dekanas kan. Deimantas Brogys.                                                       

Vaikus ir paauglius į atskirą programą pakvietė šv. Šeimos vienuolijos sesuo Juozapa su jaunų 

savanorių komanda. Suaugusiems kalbėjo Kybartų klebonas kun. Vaidotas Labašauskas. Jis, nors 

kaip kunigas neturintis šeimos, pastebėjo nemažai iššūkių bei sunkumų, kuriuos patiria daugelis 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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šeimų. Dar tenka atsižvelgti į akivaizdžius vyrų ir moterų skirtumus, nepalankias sąlygas ugdyti 

vertybes šeimoje, todėl natūraliai išsaugoti šeimą darosi nelengva. Tam reikia tikėjimo ir Dievo 

meilės, kuri stiprintų sutuoktinių tarpusavio meilę ir padėtų įveikti įgimtą egoizmą, mokantis iš 

Šventos Šeimos.  

Kunigo žodžius patvirtino 

trijų šeimų liudijimai. Lina ir 

Ramūnas Savickai iš Kazlų 

Rūdos kalbėjo apie 

Sutuoktinių susitikimų 

reikšmę jų poros santykiams, 

Raimundas ir Lina 

Marcinkevičiai iš Sasnavos – 

apie iš pažiūros „netinkamus“ 

žmones, kurie Biblijoje ir 

gyvenime tampa Dievo 

įrankiais. Diana ir Evaldas 

Pukeliai iš Marijampolės 

liudijo apie maldos reikšmę 

šeimoje ir vyrų maldos 

grupėje su tyliu žmonų 

palydėjimu maldoje. 

Pabaigoje visi dainavo apie 

namus ir mamos lopšinę, o norintys dar galėjo padainuoti liaudiškų dainų, akordeonu pritariant Jonui 

Kildušiui, kuris mielai pagroja šeimų stovyklose ir susibūrimuose. 

Vilkaviškio dekanatas 

Gruodžio 16 d.   Vilkaviškio dekanato šeimos centras drauge su  Caritas  kvietė šeimas su vaikais 

pasiruošti Šventoms Kalėdoms, pasibūti adventiniame susikaupime, įsigyti arba pasigaminti 

dovanėlių namiškiams, paaukoti stokojantiems.   

Vilkaviškio dekanato šeimos centrui surengti kalėdinę šventę talkino charizmatiškoji Šventos Šeimos 

vienuolijos  sesuo Daiva. Ji išmokė ir paruošė vaikučius suvaidinti "Šv. Kalėdų istoriją“. Ačiū jai ir 

vaikams už nuostabų reginį.  

    

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Aleksoto dekanatas 

 

Aleksoto dekanato Garliavos bažnyčioje vyko nepaprasta eglutės puošimo iniciatyva. Šeimos, vaikai 

ir visi norintys galėjo vieną bažnyčioje esančią eglutę papuošti padėkomis Dievui.   

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

Gruodžio mėn. buvo pravesti du Mamų klubo susitikimai. 

Gruodžio 7 d. aktorė Joana Čižauskaitė vedė patyriminį – žaidybinį susitikimą, skirtą 

komunikacijai, nuraminimui, dėmesio 

sutelkimui ir meilės parodymui patiems 

mažiausiems – vaikams iki trijų metų „Kaip 

mes kalbamės, vaike“. Pasitelkusi žinias, 

iškalbą ir atsineštą ekipiruotę Joana 

praktiškai demonstravo įvairius žaidimus, 

daineles vaikams, tad mamos išsinešė naujų 

įgūdžių, galėsiančių praversti kasdienybėje. 

Internetinėje erdvėje atskriejo Ievos 

atsiliepimas: „Ačiū, buvo labai šilta, gera ir 

naudinga. Va, jau ir vieną dainelę 

dainuojam“. Numatome, kad žaidybinius 

susitikimus mamoms su vaikais padedant 

Joanai reguliariai kartosime.  

Metus baigėme adventiniu susitikimu 

„Šventumas šeimoje“ gruodžio 21 d. su Vilniaus Visų Šventųjų parapijos klebonu Gintaru Černiumi. 

Atvykusios mamos džiaugėsi galimybe tiesiogiai pabendrauti ir užduoti rūpimus klausimus kunigui, 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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o susitikimo pabaigoje atskiroje patalpoje atlikti išpažintį, nes bažnyčioje dalyvaujant kartu su vaiku 

sudėtingiau susikaupti, nei Šeimos centro svetingai siūlomose erdvėse. 

 

Lietuvos šeimos centras  

Lietuvos šeimos centras gruodžio pabaigoje parengė SADM naują projektą Tarpusavio santykių 

ugdymo programos poroms „Būti drauge“ kūrimas. Tikimės gauti finansavimą. 

Šįmet baigėme projektą  Leidiniai, kurie padės ugdyti sužadėtinius, sutuoktinius bei tėvus. Apie tai 

galite paskaityti http://www.lietuvosseimoscentras.lt/ 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Gruodžio mėn. 21 d. Kauno arkivyskupijos Šeimos centro darbuotojai turėjo unikalią progą susitikti 

su kun. Rastislavu Dluhy iš Slovakijos, dalyvauti Advento rekolekcijose ir drauge švęsti Eucharistiją. 

Šeimos centro darbuotojai (11 dalyvių) įdėmiai klausėsi kunigo pasakojimo apie Šv. Juozapą, jo 

vaidmenį Kristaus, Švč. M. Marijos ir mūsų gyvenime. Ne kartą vedęs rekolekcijas šia tema 

Slovakijoje, kunigas pastebėjo, kad Šv. Juozapo istorija labai paveiki vyrams, jų vyriškumui ir tuo 

pačiu silpnumui, parodo širdies atvirumo Dievo planui slėpinį. Taip pat skatina iš arti pamatyti 

Kristaus istoriją, gyvenimą bei aplinką, kuri dažnai yra tokia artima ir mums.... Dėkojame Kastantui 

Lukėnui už puikų vertimą į gimtąją kalbą.  

Kauno I dekanatas  

Adventinis vakaras šeimų grupių vadovams 

 

Gruodžio 20 d. bendram šventiniam vakarui 

susirinko Kauno I dekanato šeimų grupių 

vadovai. Vakaras prasidėjo koplytėlėje šv. 

Mišiomis, kurias aukojo kun. Andrius Končius. 

Simboliška, kad bendrai maldai prisijungė 

sužadėtinių grupė, kaip tik tą vakarą užbaigusi 

pasiruošimo kursų kelionę. Po šv. Mišių 

dalyvių laukė muzikinė dovana. Jaunieji 

smuikininkai Elzė ir Benediktas džiugino 

susirinkusius J. S. Bacho bei K. Bohmo 

kūriniais. Pasidžiaugus dvasinėmis ir 

kukliomis apčiuopiamomis padėkos 

dovanėlėmis, kun. Andriui palaiminus vaišių 

stalą, bendrystė tęsėsi ilgais šiltais pokalbiais, 

pasidalinimais, nuoširdžiais adventiniais 

palinkėjimais. 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

Gruodžio 4-5 dienomis buvo vedami mokymai „Ko reikia kiekvienai mamai“ moderatorėms. 

Dalyvavo dešimt moterų, dvi iš jų nepabijojo atvykti ir abi dienas intensyviai mokytis kartu su 

mažyliais. Mokymus vedė Jurgita Pocevičienė, teologas Gabrielius Klimenka ir psichoterapeutas 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Algirdas Petronis. Moterys gilinosi į šių grupių vedimo specifiką, aptarė įvairias situacijas, aktyviai 

dalyvavo ir pasiruošė keliauti į parapijas vesti šių grupių. Dalyves ir toliau palaiko VA Šeimos 

centras, kur jos gali kreiptis, susidūrus su 

iškilusiais klausimais, eigoje rengiamos 

supervizijos, nepažeidžiant konfidencialumo 

principo vyksta tarpusavio pasidalijimai. Labai 

džiugu, kad mokymuose dalyvavo ir mama iš 

Kauno arkivyskupijos, kur tikimės irgi pasklis 

mamų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikų, 

palaikymo grupės. Atsiliepimai: „Pats 

dalyvavimas man buvo įdomus, praturtinantis, 

praplečiantis akiratį. Lektorius G.Klimenka 

dalinosi informacija su džiaugsmu ir entuziazmu, 

o tai labai įtraukia klausytis. Norėjosi dar, labai 

gaila, kas baigėsi. <…> Lektoriaus A.Petronio 

pasidalinimai išties naudingi, norėtųsi daugiau valandų, nes labai daug pateikė praktinės naudos 

mamų grupei“ Eva. „Dėkoju Jurgitai už koncentruotą, aiškią informaciją, pasidalinimus iš patirties, 

vertingus paskaitininkus, šiltą atmosferą“ Ieva. 

 

Gruodžio 18 d., jaukų antradienio rytą įvyko Šeimos centre 

adventinis, prieššventinis susibėgimas darbuotojams ir lektoriams, 

kurie skaito pas mus paskaitas sužadėtiniams, besilaukiantiems 

tėvams. Tai buvo kelių valandų susitikimas-stabtelėjimas mūsų 

visų, ne kur kitur, bet būtent prie bendro vaišių stalo, vienoje iš 

jaukiausių Šeimos centro salyčių. Jo metu laužėm ir dalinomės 

vieni su kitais kalėdaičiais, sakėme vieni kitiems palinkėjimus. 

Tęsdami seną šeimos centro tradiciją, kiekvienas darbuotojas 

atsinešė tokį patiekalą, kurį valgo patys su šeima per Kūčių 

vakarienę. Galima buvo pasigėrėti kūčinių patiekalų įvairove, nes 

darbuotojai turi  šaknų iš įvairių Lietuvos regionų. Visiems drauge tai buvo mažas sustojimas, širdyje 

sužadinimas kitokio jausmo, Kūdikėlio užgimimo laukimo… Darbuotojų ir lektorių susirinko - 9. 

 

Lietuvos šeimos centras  

2019 m. sausio 6 d. Kaune įvyko bendruomenės "Sutuoktinių susitikimai" Kalėdinis susitikimas, į 

kurį buvo kviečiami atvykti visi, kurie kada nors yra dalyvavę pamatiniame savaitgalyje. Kalėdinis 

susitikimas prasidėjo Šv. Mišiomis Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje, po kurių renginys 

tęsėsi Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje. Tradiciškai po šventinės agapės bendruomenės 

centrų  (Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Telšių) atstovai pristatė kūrybinius pasirodymus, kurie 

šiemet stebino kostiumų įvairove ir muzikiniais talentais. Visi džiaugėsi prisipildę bendrystės ir 

matydami gausėjantį bendruomenės būrį.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Renginiai visuomenei 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Gruodžio 13 d. Kaišiadorių parapijos šeimos buvo pakviestos į Adventinį šeimų vakarą su svečiu iš 

Austrijos. Michael Rankl - sėkmingas verslininkas, dalinosi savo gyvenimo ir tikėjimo liudijimu 

Šventojo Rašto galia pakeitusia ir tebekeičiančia jo gyvenimą. Visi susidomėję klausėsi paliečiančio 

pasakojimo įkvepiančio skaityti Bibliją. 

Gruodžio 14 d. Kaišiadorių Šeimos centras pakvietė kino mylėtojus į  Krikščioniško Kino Klubo 

filmą „Apie Dievus ir žmones“ tema - tarnaujanti bažnyčia („Des hommes et des dieux“, 2010, rež. 

Xavier Beauvois, Prancūzija). Susitikimą vedė R. Aušrotas. 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Panevėžio vyskupijos kurija ir sielovados centras (Jaunimo, Katechetikos ir Šeimos centrai) lapkričio 

ketvirtadieniais kvietė vis kitoje miesto bažnyčioje susitikti su įvairiais lektoriais, svečiais, kad dar 

kartą prisimintume ir išgyventume popiežiaus vizitą Lietuvoje. Gruodžio  6 d. Panevėžio J. Miltinio 

dramos teatre vyko susitikimų ciklą Panevėžyje apibendrinęs – užantspaudavęs susitikimas.   

Susitikimo-diskusijos svečiai – 

asmenys, intriguojantys savo 

tikėjimo patirtimi. Tiksliau, 

kasdieniais pasirinkimais. 

LRT žurnalistė Eglė Daugėlaitė 

pasidalino intensyvaus tiesioginio 

eterio, popiežiaus vizito metu, 

užkulisiais: gausybė pasiruošimo 

medžiagos, techniniai 

nesklandumai ir  nuotaikingi Eglės 

įpročiai jauduliui sumažinti. 

Laidų vedėjas Rimas Šapauskas 

nustebino atviru liudijimu, 

atvėrusiu jo šeimos, namų 

bažnyčios, pasiruošimą vizitui. 

Kunigas Gediminas Jankūnas – vizito metu Aušros Vartuose maldėsi su popiežiumi Pranciškumi. 

Todėl kunigo ausys išgirdo gausybę klausimų: kodėl jis? koks pasiruošimas? kiek maldoje buvo 

tikslumo ir kiek improvizacijos?  

Vaida Kneižienė - Kaune vykusios vizito dalies organizatorė. Tad intriga begalinė. O Vaida 

Kneižienė į intrigą atsakė atvirumu ir pasidalino buvusiais džiaugsmais bei iššūkiais. 

Apibendrinant susitikimą Juozo Miltinio dramos teatre norisi pasinaudoti Eglės Daugėlaitės mintimi, 

sąlygojančia mūsų, katalikų, kasdienius pasirinkimus: „vizito metu itin aiškiai supratau sekmės 

formulę – tikėjimas ir profesionalumas – sąjunga, įveikianti didžiausius barjerus“. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

ŠEIMŲ ŠVENTĖ 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras Naujuosius metus  tradiciškai pradeda Šeimų šventėje. Pirmąjį 

metų sekmadienį, Trijų Karalių šventėje, sausio 6 dieną, jau aštuonioliktą kartą šeimos rinkosi 

drauge melstis, būti, švęsti.  

Minint Nepriklausomos  Lietuvos 100-metį, ir šventė buvo išskirtinai tautinė ir lietuviška. Šventės 

tema „Šeimų ištikimybė – tautos stiprybė“ atliepia į pačias aktualiausias šių dienų problemas, ir 

nukreipia žvilgsnį į tautos praeitį, kurioje stipriausia grandis visada buvo katalikiška, tvirta, ištikima, 

gausi šeima. 

Homilijos metu vyskupas emeritas JE J.Kauneckas taip kalbėjo: „Džiaugiuosi, kad tiek daug žmonių 

išlaiko santuokos ištikimybę. O kaip tie, kurie numoja ranka? Kas atsitinka atmetant Dievo mokymą? 

Šeimos sugriūna. Kenčia vaikai. Ar atlaiko tie, kurie laikosi ištikimybės Viešpačiui?“ 

Pats jausmingiausias momentas – Santuokos priesaikos atnaujinimas. Tūkstančiai vyrų padavę rankas 

savo žmonoms, jaudinančiai kartojo priesaikos žodžius. Džiugu stebėti tiek degančių akių ir rimto 

nusiteikimo. 

Antroje šventės dalyje nuskambėjo koncertas, 

skirtas Lietuvai. Kauno valstybinis choras (vad. ir 

vyr. dirigentas Petras Bingelis) atliko visiems 

žinomas, bet labai jautriai nuskambėjusias 

lietuviškas dainas, istorinius tekstus skaitė 

aktorius Dainius Svobonas. Visą kompoziciją 

kūrė kompozitorius Vidmantas Bartulis. 

Šeimos centras džiaugiasi, kad prie šventės 

organizavimo prisideda vis daugiau žmonių – 

Šiaulių miesto savivaldybė, Sandoros 

progimnazija, šventės savanoriai ir pagalbininkai. 

Dievas teatlygina visiems, kurie dalyvauja 

šventėje, ją organizuoja ir meldžiasi už šeimas. 
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Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Gruodžio pradžioje tarp šeimų bendruomenių ir judėjimų 

paskelbėme prašymą palaikyti šeimas, kurios gyvena viltimi 

pasveikti Vilniaus Santaros vaikų onkohematologijos skyriuje, 

parodyti širdies šilumą ir tikėjimo šviesą labai konkrečiu būdu – 

malda, su savo šeima, bendruomene pagamintomis prakartėlėmis 

bei atvirukais. Šiame skyriuje savanoriaujančios ir kiekvieną 

trečiadienį malda ir  

 supratimu palydinčios 

moterys – Nina ir Akvilė 

sutiko pasirūpinti 

prakartėlių ir atvirukų 

padalinimu šeimoms. 

Malonės metas... Kuomet į Vilniaus arkivyskupijos šeimos 

centrą pradėjo plaukti prakartėlės, atvirukai, darbeliai, 

laukiamos Kalėdos suvirpino savo tikrumu dėl šiluma, 

kūrybiškumu ir viltimi spinduliuojančių darbų. Jie draugiškai 

rikiavosi ant palangių, tykiai liudijo palaikymą, džiugino 

mūsų širdis ir laukė savo dienos. Ir gruodžio 19 d. savanorės 

Akvilė su Nina nukeliavo su malda ir geros valios žmonių, 

atsiliepusių į Šeimos centro kvietimą, gausiomis meilės 

dovanomis (ačiū jiems) į vaikų onkohematologijos skyrių.  

 

DĖKOJAME LABAI atsiliepusiems į prašymą ir skyrusiems savo laiką, maldas ir darbus šeimoms iš 

Sutuoktinių Susitikimų judėjimo, Katedros šeimų, Gyvybės Duonos, Pavilnio, Žvėryno parapijos, 

Šventosios Dvasios bažnyčios 

bendruomenių. Nuostabu, kad kvietimą 

išgirdo ir kūrybiniai darbai atkeliavo net iš 

Kauno mokyklų, Vilniaus darželių, bei 

Vilniaus Universiteto bibliotekos. 

Prakartėles išrikiavo ligoninės koridoriuje 

ant palangės, ir atėję vaikai išsirinko 

labiausiai jų akį ir širdį patraukusią 

prakartėlę, nešėsi į savo palatą, taip 

užgimstantis Kūdikis kiekvieną minutę 

priminė apie save tiems, kuriems 

labiausiai reikia nepailstančios vilties. 

Nina perdavė nuoširdžias tėvų padėkas 

visiems, prisidėjusiems prie šio mažo ir 

kartu didelio Kalėdų stebuklo Vilniaus 

Santaros vaikų ligoninėje.  
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Lietuvos šeimos centras 

 

SUTUOKTINIŲ POROS,  

jei per įvairius darbus nerandate laiko sau ir savo 

sutuoktiniui (ei); jei nesusikalbate; jei manote, kad 

Jūsų santuoka „normali“ ir nieko kito nenorite; jei 

Jūsų santuokinis gyvenimas tapo „pilkas“; jei 

nieko naujo nebesitikite iš jo (jos); jei norite 

tobulėti, kviečiame Jus į rekolekcijas „Sutuoktinių 

susitikimai“. 

2019 m. vasario 15-17 d. Pavilnyje (Vilnius, 

Pavilnys, Švarioji g.3 b) Registracija  tel.: 8(37) 

208263, 8-656-36661,el.p. lsc@lcn.lt 

Rekolekcijos prasideda penktadienį 18 val., tęsiasi 

visą šeštadienį ir baigiasi sekmadienį apie 14 val. 

Prasminga dalyvauti tik visoje savaitgalio 

programoje. Rekolekcijas veda trys-keturios sutuoktinių poros ir kunigas. 

Daugiau informacijos: El.p. sutuoktiniususitikimai@gmail.com 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/  

Organizatoriai: „Sutuoktinių susitikimai“ judėjimo savanoriai ir Lietuvos Šeimos 

centras. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/

