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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

2019 metų kovo mėnesio 23 dieną kviečiame į kasmetinę konferenciją,  

kuri vyks Šiaulių universiteto bibliotekoje, Vytauto g. 84 

 

Dievo Sūnus ateina pas visus be išimties (plg. Amoris laetitia, 309) 

Apie šiandienos sužadėtinių pastoracinį palydėjimą 

 

  9.00 - 10.00 – Registracija 

10.00 - 10.15 – Sveikinimo žodis. Rektorius Prof. Dr. Darius Šiaučiūnas, Vyskupas Eugenijus 

Bartulis 

10.15 - 11.00 – Pranešimas „Kad širdis neišdžiūtų“. Vyskupas Arūnas Poniškaitis  

11.00 - 11.15 – Pranešimo aptarimas  

11.15 - 12.00 – Pranešimas „Aš, Tu ir Jis“. Arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas 

12.00 - 12.15 – Pranešimo aptarimas 

12.15 - 12.35 – Praktikų žvilgsnis į sužadėtinių rengimą Santuokos sakramentui. Judita ir Aidas 

Velžiai 

12.35 - 12.50 – Pranešimo aptarimas  

12.50 - 14.00 – Pietūs 

14.00 - 14.45 – Pranešimas „Kuo ydinga dabar viešpataujanti žmogaus samprata?“. Prof. Dr. 

Alvydas Jokubaitis 

14.45 - 15.00 – Pranešimo aptarimas  

15.00 - 15.45 – Pranešimas „Ne/Galios sąlygiškumas: visi mes skirtingi“. Doc. Dr. Algirdas 

Ališauskas 

15.45 - 16.00 – Pranešimo aptarimas  

16.00 - 16.15 – Konferencijos uždarymas  

17.00 – Šv. Mišios Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje (Aušros takas 3) 

18.15 – Agapė Pastoraciniame centre (Žvejų skg. 2) 

Konferencijos metu veiks vaikų tarnyba.  

Būtina registracija iki kovo 20 d.: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKIGYeAbe30iWGD7J58r4gJpqHPrZf-R8Cb-

0aZ3mMeEKr_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1,  

Pasiteirauti skambinkite tel. 8 41 52 06 26, mob. 865273662, rašykite  el. paštu 

svscentras@gmail.com 

Labai laukiame Jūsų! 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKIGYeAbe30iWGD7J58r4gJpqHPrZf-R8Cb-0aZ3mMeEKr_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKIGYeAbe30iWGD7J58r4gJpqHPrZf-R8Cb-0aZ3mMeEKr_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:svscentras@gmail.com
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Jaunimo rengimas šeimai 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Vasario 19-ąją Želvos gimnazijoje paskaitą ,,Kaip kalbėti su vaikais apie lytiškumą?" skaitė 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro vadovė Judita Bernatonienė. Paskaita buvo skirta mokytojams 

bei klasių auklėtojams, taip pat joje dalyvavo Želvos parapijos atstovai, vaikų mamos. Lektorė 

akcentavo, kad auklėjant vaikus labai svarbu ugdyti tradicines šeimos vertybes, pareigos ir 

atsakomybės jausmus. Visi norime, kad mūsų vaikai ateityje kurtų darnias šeimas, kuriose jaustųsi 

laimingi. Renginį organizavo Želvos parapijos šeimos centras ir gimnazijos metodinė taryba. 

 

Paskaitos sutvirtinamiesiems: 

Vasario 20 d. 5 paskaitų ciklas Molėtų sutvirtinamiesiems. Dalyvavo 41 moksleivis.  Susitikimų 

temos: „Bažnyčios mokymas apie lytiškumą“, „Vaisingumo pažinimas“, „Kas padeda kurti darnią 

šeimą“, „Pasirinkimų svarba ir pasekmės“. Susitikimus mergaitėms vedė J. Bernatonienė, 

berniukams kun. L. Visockis. 

Atsiliepimai: 

 Man patiko žaidimai, edukacija, sužinojau apie savo kūną. 

 Šeima ir meilė labai svarbu. Kiekvienas turime ją saugoti ir gerbti, nes dėl vieno netikusio 

sprendimo gali žlugti ir ateitis. Buvo įdomu ir naudinga. Labai patiko. 

 Sužinojau, ko reikia laimingai šeimai. Kam pritaria ir kam nepritaria bažnyčia. Kokia 

svarbi yra gyvybė. Patiko žaidimai. 

 Labiau pažinau savo kūną. Sužinojau nežinomos informacijos. Susimąsčiau dėl savo 

ateities. Ačiū. 

 Man patiko dėstymas vaizdžiai, kūrybingai su žaidimais, darbu grupelėse. Man tai padėjo 

taip neskubėti gyvenime. 

 Buvo naudinga, nes sužinojau, ko reikia, kad būtų laiminga šeima, kad to reikia sunkiai 

siekti. Ir  kad pradėtume galvoti apie ateitį jau dabar.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Šeimų liudijimas sutvirtinamiesiems 

Vasario 24 d. po rytinių sekmadienio Mišių vyko šeimų liudijimas Kaišiadorių parapijos 

sutvirtinamiesiems. Romas ir Rasa Šalkauskai, kurie santuokoje išgyvenę 33 metus, pasakojo savo 

meilės, gyvenimo santuokoje, išbandymų, atsivertimo ir gyvenimo santuokoje su Dievu istoriją. 

Dalinosi bendruomenės svarba savo gyvenime. Buvo įdomu klausyti pasakojimo, ką jie vertino 

vienas kitame prieš santuoką ir dabar, išgyvenę daug metų santuokoje. Dalijosi gerosiomis patirtimis, 

kas jiems padėjo išlikti artimais ir mylinčiais. Susitikime dalyvavo virš keturiasdešimt 

sutvirtinamųjų. 

Paskaitos tėvams 

Kaišiadorių parapijos klebonas R. Jurkevičius visus metus kviečia tėvelius į paskaitas, padedančias 

tėveliams, kurių vaikai ruošiasi priimti sakramentus, geriau suprasti  katalikų tikėjimą.  

Vasario 26 - 27 d. tėveliai buvo pakviesti į šeimos centro paskaitas „Kaip kalbėti su vaikais apie 

lytiškumą“. Susitikimo metu tėveliai įvardijo, ką jie norėtų, kad jų vaikai apie šeimą ir lytiškumą 

išsineštų iš savo šeimos į gyvenimą. J. Bernatonienė pristatė iššūkius, su kuriais tėvams šiandien 

tenka susidurti auklėjant vaikus ir perduodant vertybes, Bažnyčios mokymą apie šeimą ir lytiškumą.  

Šeimos centro vadovė ragino tėvus nebijoti kalbėtis su vaikais ir ugdyti juose išmintingą širdį, 

gebančią skirti gera nuo pikto. Susitikimuose dalyvavo 43 tėveliai. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

„Pažink save“ susitikimai 

„Pažink save" programos savanoriai ne tik lankosi mokyklose ir bendrauja su mokiniais lytiškumo 

temomis, bet taip pat organizuoja teminius „PS savaitgalius". Renginių metu stiprinama savivertė, 

analizuojamos vertybės, gilinamasi į santykius šeimoje, ieškoma lyčių skirtumų ir panašumų, 

svarstoma, ko reikia sėkmingai draugystei poroje, diskutuojama apie lytinius santykius, gyvybę ir 

vaisingumą. 

Vasario 6 d. „PS“ savanorių susitikime svečiavosi psichologė Judita Velžienė. Susitikimo metu 

„Pažink save" komanda konsultavosi rūpimais bendravimo su paaugliais klausimai, aiškinosi, kaip 

užmegzti ryšį, ir gilino jau turimas žinias. 

Vasario 9 d. „PS“ savanoriai „nešė šviesą" Jonavoje ir vedė užsiėmimus sutvirtinamųjų lytiškumo 

ugdymo dienoje „Užtvirtink". Joje dalyvavo didelis būrys Kauno apskrities mokinių. Vyko diskusijos 

apie žmogaus vertę, patyčias, lyčių skirtumus ir panašumus, lytinius santykius ir kt. 

„Pažink save“ susitikimus remia Lietuvių katalikų religinė šalpa. 

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

 Šis savaitgalis iš tiesų labai reikalingas ir naudingas kiekvienam jaunam žmogui. Ačiū, kad 

skiriate savo laiką ir jį organizuojate. Laura 

 Man labai patiko, kad visi Jūs esate labai nuoširdūs ir draugiški žmonės. Greta 

 Labai patiko, jog temas pristatinėjo savanoriai ir pasidalijo savo patirtimi. Buvo labai gražus 

liudijimas ir šiltas žmonių bendravimas. Goda 

 Patiko savanorių komanda, jautėsi nuoširdumas. Smagu dalyvauti tarp šviesių žmonių, su 

kuriais gali dalintis savo patirtimi. 

 Savanoriauti programoje „Pažink save“ pradėjau 2011 m. Į programą atėjau dėl to, kad 

labai susižavėjau ten buvusiais savanoriais - jų drąsa dalintis, džiaugtis, būti savimi. Labai 

greitai šie žmonės tapo man artimiausiais draugais. Savanoriavau 5 metus, 1 metus 

prisidėjau prie programos koordinavimo Kaune. Labiausiai esu dėkinga už bendrystę, kurią 

kartu su savanoriais ir dalyviais išgyvendavome kiekviename susitikime ir kiekviename 

savaitgalyje. „Pažink save“ programa pakeitė mano vertybių sistemą, išmokė, jog visuomet 

reikia ieškoti tiesos. Pažinksaviukai man visad bus kaip šeimos nariai. Žmonės, su kuriais 

kartu augi amžiais įsirašo į širdį. 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

 

 

 

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

Gargždų dekanatas 

“Agentai vykdo misiją” 

Vasario 20 d. Tadam! Šiandien berniukų, 

dalyvavusių #AgentaiVykdoMisiją 

seminaruose, skaičius pasiekė lygiai #100! 

Gargždų Minijos progimnazijos penktokai. 

Klaipėdos dekanatas 

Šeimos centro ir tikybos mokytojų bendradarbiavimas – palankus kelias jaunimo prigimtinio 

lytiškumo ugdymui plėtoti 

Vasario 18 d. džiaugiamės Klaipėdos miesto Šeimos centre susirinkusia gausia Tikybos mokytojų ir 

katechetų bendruomene, su kuria aptarėme krikščioniškos pagalbos šeimai bei prigimtinio lytiškumo 

ugdymo galimybes, analizavome aktualius popiežiaus Pranciškaus dokumentus, dalijomės formaliojo 

ir neformaliojo ugdymo patirtimis bei aptarėme ateities bendradarbiavimo poreikius ir planus. 

Tegyvuoja #bendrystė ! 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Vilkaviškio dekanatas 

Vasario 7 d. Vilkaviškio dekanato šeimos centro valdybos narys ir Vilkaviškio rajono šeimų tarybos 

pirmininkas Evaldas Plečkaitis su NŠTA nariais dalyvavo susitikime su ŠMM atstovais, kurio metu 

buvo svarstoma „Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai" programos (SLURŠP) 

įgyvendinimo tobulinimas. Pasiūlyta iš dalies įgyvendinti programą per šeimos centrus ar NVO, 

tačiau kol kas programos keisti nežadama ir siūloma siektis su pačiomis bendrojo ugdymo įstaigomis 

dėl šios programos įgyvendinimo. O kaip įgyvendinti programą, kaip žinia, pasirenka pačios 

mokyklos. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/hashtag/agentaivykdomisij%C4%85?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/bendryst%C4%97?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDcvIodb0eh9ChfXcLu1fv1eXkl3IJqRr4xt5PBq9n1Eutoz1MQq7exxh9t87e5YimLHd_X-1RMLlJ3dhC4YHP5Lv2EGfUFR7X9ufEt-Xp5D6pfdpFURxyHKB-TSzkz8DTHJvVgG8djl2nbU3STc0vO55qS6I_tt5SikhVTthWhFzwAsRKDsArkRIxCszKkHGOKhny76Xn_K_6ABlSIE1aEhEOyS5wY9JLqwMSp9oQKjtJY6pGE2Sox_7xTNyD_M_H3kHzdLiGGcV3d1L1J_mtMm8OYqbq2LXzcbnLP02esK-c6gbxs78jzJE8LtIOwoCfCLfPNqN42qFC7eY2G9viIPlSW&__tn__=%2ANK-R
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Vasario 23 d. Vilkaviškio dekanato šeimos centras į Vilkaviškį pasikvietė lektorę ir NŠP mokytoją 

Ingridą Vuosaitytę. Vilkaviškio savivaldybės ESFA projekto lėšomis suorganizuota pristatomoji NŠP 

paskaita Vilkaviškio gyventojams. 6 dalyviai tęs pažintį su NŠP individualiose konsultacijose, kurias 

taip pat finansuosime iš šio projekto. Tą pačią dieną šešios mamos su savo dukromis sudalyvavo 

renginyje „Mamos dukros popietė", kurio metu mergaitės susipažino su Dievo mums sukurta 

vaisingumo dovana, suprasto augančio kūno pokyčius, kurie vyksta mergaitei tampant moterimi. 

Marijampolės dekanatas 

Marijampolės visuomenės sveikatos biuras pasiūlė Marijampolės dekanato šeimos centrui 

bendradarbiauti – skaityti mokyklose paskaitas lytiškumo ugdymo klausimais. Šioje srityje neužtenka 

vien tik žinių apie sveikatai saugų elgesį. Svarbūs yra ir vertybių klausimai: gyvybės, meilės, šeimos. 

Kiekvieną penktadienį sveikatos priežiūros specialistai organizuoja susitikimus Marijampolės ir 

Kalvarijos savivaldybių mokyklose su 

Marijampolės dekanato šeimos centro lektore Lina 

Braukyliene.  

Su pradinukais vyksta pokalbiai žmogaus gyvybės 

atėjimo į pasaulį klausimais, su paaugliais – apie 

brendimo pokyčius ir jų prasmę, su vyresniais – apie 

lytinį potraukį, jo valdymą, vaisingumo ir lytiškumo 

ryšį, savęs pažinimą, siejant su meilės santykiais ir 

pasirengimu šeimai. Pirmosios aplankytos mokyklos 

– Liudvinavo ir Padovinio. Moksleiviai buvo 

žingeidūs ir geranoriški, aktyviai dalyvavo 

susitikimuose, uždavė jiems rūpimus klausimus. 

Aleksoto dekanatas 

Kiekvieną mėnesio trečią sekmadienį Garliavos Švč. Trejybės 

bažnyčioje rengiami jaunimo šlovinimo vakarai. Visą valandą 

prieš 18 val. šv. Mišias vyksta Švč. Sakramento adoracija. Kartu 

su parapijos šlovinimo grupės jaunimu, jų giedamomis 

giesmėmis ir malda, garbiname Dievą, keliame vilties balsą į 

Viešpatį. Nuoširdžiai dėkojame šlovinimo grupės jaunimui ir 

vadovui vargonininkui Viktorui Jermolovui. 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Jaunimas  

Žvelgiant į kalendorių atrodo, kad vasaris - labai 

mėgstamas Vilniaus „Pažink save“ komandos mėnuo, 

tiek dėl darbingumo, tiek dėl progų švęsti.  Toliau 

tęsiamas buvo sausį pradėtas „Pažink save“ paskaitų 

ciklas, skirtas Vilniaus m. jaunimui. Vasario mėnesį 

įvyko trys susitikimai, o ciklas buvo  užbaigtas ne tik 

itin pozityviais dalyvių atsiliepimais, bet ir 6-ių 

jaunuolių išreikštu noru prisijungti savanorystei mūsų 

programoje.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Vasarį šventėme laisvę bei pažinksaviukų gimtadienius, naktį iš 15 į 16-tą plaukdami baidarėmis. 

Kiek neįprastas būdas švęsti laisvę ir gimtadienius šaltu oru, tačiau buvome sušildyti liaudies dainų, 

kol plaukėme upe, bei šokių, kai išlipome į krantą.  

Taip pat buvome pakviesti apsilankyti pas bičiulius. Vasario 25 d. programos savanoriai Akvilė ir 

Vidas Petrauskai Šv. Kryžiaus studenčių namuose kalbėjo bei liudijo tema „Kelias į santuoką“. 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Seminarų ciklas sužadėtinių grupių vadovams 

Kovo 4 d. pradėjome naują seminarų ciklą sužadėtinių grupių vadovams. Pirmąjį seminarą tema 

„Sakramentų esmė krikščionio gyvenime. Kodėl visi sakramentai susiję?" vedė teol. lic. Dovydas 

Kučinskas. Ką šiandien visuomenėje reiškia sakramentai? Kaip suvokti ženklų ir simbolių prasmę? 

Kaip apie sakramentus kalbėti Santuokai besirengiantiems sužadėtiniams? Šios temos buvo 

nagrinėjamos seminare. 

 

Plačiau skaitykite: https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=6730  

Seminarų rėmėjas – Lietuvių katalikų religinė šalpa 

 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras  

Sužadėtinių rengėjų rekolekcijos 

Kovo 2 - 3 dienomis sužadėtinių rengėjai buvo 

pakviesti dalyvauti beprasidedančios Gavėnios 

rekolekcijose „Viešpats mano Ganytojas, man nieko 

netrūksta“ (Ps 23). Rekolekcijose Palendrių šv. 

Benedikto vienuolyno svečių namuose dalyvavo 12 

sužadėtinių rengėjų. Tai buvo visiškos tylos 

rekolekcijos, kuriose bandėme surasti ramybės ir 

poilsio momentus, o taip pat nuostabų susitikimą su 

Jėzumi. Net tris konferencijas skaitė br. Lukas 

Skroblas OSB. Kalbėjo apie vidinės maldos patirtį per 

sąžinės tyrimą, apie šlovinimą ir kitas įvairias maldos 

formas. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=6730
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Sunkus buvo momentas, kaip reikia išbūti tyloje ir pajusti asmeninį santykį su Jėzumi, norisi 

bendrauti, dalintis savo įžvalgomis, tačiau esi įpareigotas rasti daugiau bendrystės su Dievu, o ne su 

šalia esančiuoju. Mūsų bėgimo, triukšmo ir chaoso pasaulyje tai –  nemenkas iššūkis. Bet jis labai 

vaisingas ir turtingas savo patirtimis. Kaip dalijosi po rekolekcijų savanoriai – buvo sunku, bet verta 

patirti. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Rekolekcijos 

2019 m. vasario 22 - 23 dienomis vyko 

rekolekcijos rengimo Santuokos sakramento 

vedėjams Guronių rekolekcijų namuose, kurie 

įsikūrę Kaišiadorių raj. 

Rekolekcijas vedė Vilniaus Šv. Petro ir Povilo 

vikaras kun. Saulius Bužauskas. Tai buvo didelė 

dovana visiems, kad būtent šis kunigas galėjo 

atvykti pas mus. Jo klausytis yra tikra atgaiva ir 

malonė. Tai kunigas, kuris tiesoje labai jautriai, 

žemiškai savo mintimis paliečia 

kiekvieną klausantįjį.  

Kaip ir visada, jei atvyksta šeimos, bus 

ir vaikų. Vaikai, kuomet tėvai turėjo 

apmąstytus – mokymus, turėjo savo 

programą ir užsiėmimus. Vaikų tarnybą 

rūpinosi 4 savanoriai iš Vilniaus Jėzuitų 

gimnazijos. Šiems gimnazistams buvo 

kartu ir socialinė praktika užimant ir 

ruošiant programą vaikams. Džiaugiamės, 

kad atsiliepė šie savanoriai, nors jiems buvo 

nemažas iššūkis skirti beveik visą savaitgalį. 

Manome, kad tai padėjo dėl to, kad buvo 

kaip tik ta savaitė, kuomet moksleiviai 

turėjo žiemos atostogas. 

Rekolekcijų dalyviai kartu meldėsi, 

dalyvavo šv. Mišiose, dalyvavo dvasiniuose 

pokalbiuose, dalinosi savo patirtimi, 

įspūdžiais ir išgyvenimais. 

Rekolekcijose dalyvavo sužadėtinių rengėjai 

su šeimomis iš Vilniaus arkivyskupijos. Iš 

viso buvo žmonių – 24. 

Rekolekcijomis rūpinosi, moderavo, ieškojo vietos, siuntė kvietimus, registravo žmones už 

sužadėtinių rengimą ir vedančiųjų palaikymą atsakingas darbuotojas A. Svirbutas.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Šeimų susitikimas 

Vasario 28 d. Kaišiadorių parapijos šeimos rinkosi į šeimų susitikimą, kurio metu M. Rūkas pakvietė 

peržvelgti popiežiaus Pranciškaus katechezę „Meilės revoliucija“ ir kaip šią revoliuciją patyrė savo 

santuokoje ir gyvenime. Jis pakvietė šeimas grupelėse peržvelgti gyvenimo įvykius, kurių metu jie 

labiausiai išgyveno Dievo veikimą. Po susitikimo meldėmės už sunkumus patiriančias šeimas ir vieni 

už kitus. Vakarą baigėme pasibendravimu prie vaišių stalo.  

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Vasarį pradėjome Kūdikio laukiančios mokyklėlės I ciklą. Džiugu, kad mūsų lektorių gretas papildė 

gydytoja odontologė Rūta. Ji besilaukiančiai šeimai kalba apie prenatalinę karieso profilaktiką. 

Mokyklėlėje lankėsi 26 dalyviai.  Keletas atsiliepimų: 

 Patiko jauki atmosfera, dėstytojų padrąsinantys žodžiai, aiškus dėstymas. 

 Pakankamai neformali aplinka, profesionalūs lektoriai. 

 Aptariama aktuali informacija, kuri nėra labai plačiai paplitusi (knygose, internete), 

pasidalinimas realia patirtimi. Tokie susitikimai mažina stresą laukimo laikotarpiu, 

padeda tapti organizuotai, pasiruošusia gimdymui bei naujagimystės laikotarpiui. 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos dekanatas 

„Dialogas sugriauna susiskaldymų ir nesusipratimų sienas; jis tiesia komunikavimo tiltus ir neleidžia 

niekam likti izoliuotam, užsisklendusiam savo mažame pasaulyje“ (Popiežius Pranciškus). 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 132                                               2019 03 15 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                

 10 

Klaipėdos miesto Šeimos centras tiesia bendrystės kelius vardan šeimų tvarumo puoselėjimo 

Atsiliepdamas į popiežiaus Pranciškaus kvietimą išeiti iš uždarumo ir kurti dialogo kultūrą, 

Klaipėdos miesto Šeimos centras sukvietė miesto organizacijas ir įstaigas, dirbančias šeimos gerovės 

srityje į forumą „Update! #Bendrystė“. Renginys sulaukė didelio susidomėjimo – jame dalyvavo 

daugiau nei penkiasdešimt šeimai neabejingų organizacijų ir įstaigų. Forumas pratęsė klaipėdiečiams 

jau pažįstamą šeimai skirtų krikščioniškų renginių „Update! #Bendrystė“ ciklą. Šeimos centro iškelta 

holistinė samprata, integruojanti ne tik materialiąją, bet ir dvasinę šeimos gerovę, davė postūmį 

ieškoti naujų sutelktumo ir pagalbos formų. Šeimos tvarumo kelias prasideda nuo atsakingo 

pasirengimo santuokai, išsišakodamas į daugelį šeimos palaikymo kelių bei būdų, todėl renginio 

dalyviai ypatingai pabrėžė bendradarbiavimo šioje srityje būtinybę. Forumo idėjų dirbtuvėse gimė ne 

vienas pagalbos šeimai modelis, todėl tikėtina, jog Šeimos 

centrui bendradarbiaujant su miesto savivaldybe bei 

organizacijomis, Klaipėdoje aktyviau vystysis prigimtinės 

šeimos tvarumą ir gerovę puoselėjančios veiklos. 

Tauragės dekanatas 

Vasario 7 d. 

Dviem yra geriau negu vienam... Jei vienas iš jų suklumpa, 

kitas padeda bičiuliui atsikelti (Koh 4, 9 - 10). Įsibėgėjo 

sutuoktinių palydėjimo programa Tauragėje.  

  

 

 

 

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras  

Išsiskyrusių sielovados grupės kursas pasiekė finišą. 

Vasario 5 dieną Marijampolėje šv. Mišiomis ir agape pasibaigė Išsiskyrusių sielovados grupės 

kursas, kuris truko 4 mėnesius. Nuo spalio mėnesio kartu su kun. Algirdu Žukausku, psichologe 

Virginija ir savanore Rasa per savo skausmingų patirčių gijimo procesą ėjo 5 žmonės. Sustiprėję ir 

paliesti Dievo malonės dabar jie trokšta savo patirtimi pasidalinti su kitais tokio pat likimo žmonėmis 

ir pasakyti, kad šis skyrybų skausmas gali būti išgydomas, kad yra viltis iš jo išeiti ir pradėti naują 

gyvenimą.  

Nauja Išsiskyrusių sielovados grupė kursą pradės spalio mėnesį. Kviečiame jau dabar kreiptis su 

rūpimais klausimais ir registruotis tel. 8 614 62621.  

Mūsų Dievas yra Visagalis ir su Juo viskas yra įmanoma.  

Keletas atsiliepimų:  

 ,,Liūdna, kad baigėsi užsiėmimai, lauksiu tęstinumo“.  

 ,,Paliko įspūdį kunigas Algirdas, jo šiluma ir ramybė“.  

 ,,Pasisėmiau žinių, kaip sau padėti, kaip nepykti, atleisti, nepalūžti...“ 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 132                                               2019 03 15 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                

 11 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Dekanatų vizitacijos 

Vasario 11 ir 13 dienomis vyko Elektrėnų, Alytaus ir Merkinės vizitacijos su J.E. vyskupu J. 

Ivanausku, generalvikaru R. Bičkausku ir Sielovados centro darbuotojais. Vizitacijos metu buvo 

domėtasi, kuo gyvena parapijų ir dekanatų centrai, pristatyti sielovadiniai lūkesčiai, padėkota 

dirbantiesiems.   

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Kauno I dekanato kunigų konferencija  

Vasario 14 d. Šeimos centre vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija. Jos metu 2018 m. veiklos 

ataskaitas pristatė Kauno I dekanato Šeimos centro, Katechetikos centro ir Caritas vadovės. Šeimos 

centro darbuotojai supažindino kunigus su pagrindinėmis Šeimos centro veiklomis ir teikiama 

pagalba šeimoms. Lietuvos šeimos centro direktorė Vijoleta Vitkauskienė ir Dovydas Kučinskas 

pristatė naują programą, skirtą sužadėtiniams, kurie nėra pasirengę Sutvirtinimo sakramentui. Buvo 

aptartos galimybės įgyvendinti šią programą keliose Kauno miesto parapijose. 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Lankymasis dekanatuose  

Pavasarėjant tradiciškai Šeimos centro komanda susitinkame su dekanatų šeimų centrų savanoriais, 

dirbančiais sužadėtinių rengimo programoje. Šiaulių vyskupijoje yra keturi dekanatų šeimos centrai, 

vienas parapijos šeimos centras ir Šiaulių mieste – vyskupijos šeimos centras. Šis lankymas susijęs 

daugiau su praktiniais dalykais, nes pristatome naujus sužadėtinių sąsiuvinius „Užrašai kūrybingiems 

pasimatymams“, taip pat atvežame keletą praktinių užsiėmimų, kurie galėtų pasitarnauti rengiant 

sužadėtinius santuokos sakramentui, palydint grupes, skatinant sužadėtinius bendrauti, kalbėtis, 

išsakyti savo jausmus, patirtis. Į susitikimus vykstame dviese, direktorė ir projektų koordinatorius 

Gediminas.  

Santuokos sezonui įsibėgėjant, dekanatuose pastebimai mažėja santuokų skaičiai, tą pastebi visi 

dekanai, tą pastebi sužadėtinių rengėjai, tačiau visi darbuojasi nuoširdžiai išlydi į santuoką kiekvieną 

porą su didžiausiu džiaugsmu. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Tam tarnauja ne tik sužadėtinių sąsiuviniai, asmeninė patirtis ir liudijimai, bet ir nuostabios 

papildomos priemonės, kurias dekanatų savanoriams pristatė Gediminas. Susitikimuose 

dalyvaujantys savanoriai galėjo 

patys praktiškai išbandyti visas 

priemones ir patirtis, atsirinkti, kas 

jiems atrodo įdomiausia ir 

suprantamiausia ir bus galima 

pritaikyti sužadėtinių rengime. 

Susitikimuose dalyvauja dekanatų 

kunigai, kurie mielai dalijasi savo 

patirtimi bendraujant su 

sužadėtiniais. 

Taip pat susitikimuose aptariamos 

temos – kaip padaryti susitikimus 

su sužadėtiniais įdomius, 

patrauklius, kad sužadėtiniai ir po 

santuokos norėtų sugrįžti į jiems siūlomas programas. Čia skirtinguose dekanatuose labai skirtingos 

patirtys ir skirtingi žmonės, todėl visada ieškomas geriausias variantas. 

Jau buvo aplankyti Radviliškio, Kelmės, Pakruojo dekanatai, liko Joniškio dekanatas ir Švč. 

Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapijos Šeimos centras. 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Vasario 8 d. įvyko Telšių vyskupijos šeimos centro ir Klaipėdos miesto šeimos centro darbuotojų 

susirinkimas. Trumpai aptarėme praeitų metų įvykius ir šių metų planus. 

Renginiai visuomenei 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Valentino diena 

http://www.kaisiadoriuparapija.lt/naujiena/kvieciame-svesti-valentino-diena-2019-02-14 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Vasario 9-ąją Želvoje, kultūros namuose, parapijos ir vietos Šeimos centro iniciatyva buvo 

švenčiama ,,Šv. Valentino diena kitaip". Susirinkusiems skambėjo muzika ir eilės apie meilę -

daugiau nei valandos trukmės intelektualų pasirodymą dovanojo svečiai - muzikantai Aurimas 

Driukas ir Agnė Doveikaitė bei aktorė Miglė Polikevičiūtė. Renginyje dalyvavo įvairaus amžiaus 

šeimos, jaunimas. 

Valentino dienos šventė  

Vasario 14 d. Kaišiadoryse šeimos buvo pakviestos švęsti Valentino dieną. Šventę pradėjome šv. 

Mišiomis, kurių metu meldėmės už šeimas, sužadėtinius ir iškeliavusius pas viešpatį savanorius. Po 

šv. Mišių visi buvo pakviesti į šeimos centrą paklausyti M. Rūko liudijimo „Perkeista meilė“, kur 

buvo dalinamasi, kaip sutuoktinių meilė pasiekė pilnatvę ligos ir kančios patale. Liudijimas privertė 

susimąstyti, kaip dažnai mes nevertiname paprastų kasdieniškų dovanų būnant kartu ir kaip tikrąją 

santuokos dovanų vertę išgyvename tik mirties akivaizdoje, nors jau būna vėlu kažką keisti. Šeimos 

buvo pakviestos atlikti užduotį porose. Sukurti savo šeimos maldą. Po paliečiančio liudijimo 

sutuoktiniai buvo pakviesti dainuoti gražiausius lietuviškus romansus, pasivaišinti Valentino dienos 

vaišėmis, pasidžiaugti bendryste. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Raseinių dekanatas 

Muzikos ir liudijimų vakaras „Valentino laiškai“ 

„Kai laimė lydės ar vargas suspaus“   Šie Santuokos sakramento priesaikos metu duodami žodžiai 

šiemet buvo pasirinkti kaip „Šv. Valentino laiškas“. Vasario 12 d. Raseinių rajono kultūros centro 

Atviroje jaunimo erdvėje susirinko jaunimas ir įvairaus amžiaus sutuoktinių poros. Iš Kauno atvykę 

Dalia ir Audrius pasidalijo savo šeimos tikėjimo ir santuokos kelione. Krikščioniškos muzikos 

atlikėja Gabrielė Gvazdikaitė su grupe salę užpildė nuostabios šlovinimo muzikos garsais. Brolis 

pranciškonas Gediminas Numgaudis savo mokymą pradėjo nuo Kanos vestuvių stebuklo. 

„Kiekvienas esame pakviesti ir švenčiame gyvenimo vestuves, nes esame Meilės santykyje su savo 

Kūrėju. Kai mums pritrūksta gyvenimo vyno - to Viešpaties duodamo gyvenimo džiaugsmo - turime 

nebijoti prašyti per Švč. Marijos užtarimą Jėzaus pagalbos“, - mokė brolis Gediminas. „Dar geriau, 

kai kasdienės maldos dėka mes to džiaugsmo trūkumo nė nepatiriame, nes tada Viešpats visada yra 

šalia. Mylėti – tai leisti kitam būti kitokiu ir džiaugtis jo kitoniškumu, nes meilė – tai pirmiausia 

įsipareigojimas besąlygiškai daryti gera tam, kurį myli“. 

Daugiau skaitykite: http://www.raseiniuparapija.lt/svento-valentino-laiskai.htm 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

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

Kovo 2 dieną tradiciškai šventėme Panevėžio vyskupijos globėjo Šv. Kazimiero iškilmę vyskupijos 

atsinaujinimo dienoje „NEBIJOK ŠVENTUMO! Jis neatims iš tavęs nė lašo veiklumo, gyvumo ir 

džiaugsmo“ (pop. Pranciškus) 

 

Daug dėmesio toje dienoje buvo skirta šeimai.  

Vilniaus Šv. Juozapo parapijos klebonas kun. Ričardas Doveika nuoširdžiai pristatė šeimos 

šventumą. Kalbėjo: „Tėvai mus mylėjo aprengdami, maitindami, kare ir pokaryje, džiaugsme ir 

sunkumuose. Iš tiesos gimsta šventumas, todėl svarbu pradėti tikėti žmonėmis. Kiek turiu žmonių 

kuriais tikiu? Kas tiki kitais, tampa patikimu. O kas atsitinka, kai žmogus tampa patikimu? Į 

šventumą vedame vienas kitą, nes kelias atviras. Ar einame tuo keliu, ar bandome žengti žingsnį… 

ateinu nuo Dievo padėti tau būti tuo kuo esi…“. Dar kun. Ričardas plačiau pristatė 10 šventomis 

paskelbtų sutuoktinių porų. 3 biblinės poros: Marija ir Juozapas, Zacharijas ir Ona, Akvilas ir Priskilė 

ir kt… Kiekvienas žmogus pašauktas į vidinį gyvenimą ir gali išgirsti Dievą bei Jam atsakyti… 

Vienintelis deramas kitų santykis su manimi turėtų būti meilė, – tokios buvo pagrindinės lektoriaus 

mintys. 

Antroje dienos dalyje buvo galima pasirinkti užsiėmimą. Vienas jų – sutuoktinių Jonės ir Gintaro iš 

Kana šeimų brolijos liudijimas „Kai laimė lydi ar vargas suspaudžia“. Pora klausė ir bandė atsakyti į 

klausimą, koks gi yra santuokos tikslas – mylėti ir būti mylimais. Tad kaip nebijoti einant santuokos 

šventumo – meilės keliu, kuriame esame atsakingi vienas už kitą ir einame dviese, o ne pavieniui. 

Dar daugiau – einame trise, su mumis visada yra Dievas, trečias asmuo santuokoje. Kiek daug gėrio 

mes galime gauti iš Dievo, tik nepaliaukime už juos dėkoti. Kaip svarbu santykį auginti ieškant, 

ugdantis, bendraujant su kitomis šeimomis įvairiose bendruomenėse.  

Dalyviai galėjo rinktis ir kitą grupę - Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso darbuotoja Aušra 

Toločkaitė pristatė temą „Kai sveikata tveria ar ligos suima“. Hospisas - tai  namai, kur vyrauja 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 132                                               2019 03 15 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                

 15 

meilė, gėris ir viltis, kur ligonius apgaubia psichologų, dvasininkų, gydytojų, slaugių rūpestingumas, 

dvasinė ir medicininė globa. Šiuose namuose rūpinamasi ligonio šeima, kuri tragedijos akivaizdoje 

jaučiasi bejėgė ir pasimetusi. Tai namai kurie padeda ‚prisijaukinti‘ mirtį, būti, budėti, ištiesti ranką.  

Atsinaujinimo dienos dalyviai turėjo galimybę susipažinti ir pabendrauti su Sutuoktinių susitikimų 

judėjimo Panevėžio vyskupijoje šeimomis.  

„Vakaro žvaigždelės“ komanda bei Utenos Sveikatos biuro specialistės prisidėjo prie mažųjų 

užimtumo.  

Atsinaujinimo diena pasibaigė šv. Mišiomis, kurias aukojo vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir 16 

kunigų. 

Daugiau apie renginį: 

 http://www.paneveziovyskupija.lt/atgarsiai-is-atsinaujinimo-dienos-nebijok-sventumo/ 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Seminaras „Misija – kalbėti, kad būtum išgirstas“. 

Kaip suprantamai  ir uždegančiai kalbėti vaikų, besiruošiančių Pirmai Komunijai, tėvams, kuo porų, 

gyvenančių tikėjime liudijimai gali padėti kitiems, kodėl su tais tėvais reikia megzti santykį ir kaip 

nepersūdyti su entuziazmu? Į šiuos ir panašius klausimus ieškojome drauge atsakymo Vilniaus 

arkivyskupijos šeimos centre surengtame dviejų vakarų (vasario 26 – 27 d.) seminare „Misija – 

kalbėti, kad būtum išgirstas“. Į seminarą pasisemti idėjų ir pasidalinti patirtimi gausiai susirinko 

parapijų šeimų bendruomenių, bei tarptautinių judėjimų nariai.  

Pirmąjį seminaro vakarą pradėjome malda bei Aisės ir Dariaus Ruzgų – Kauno Švč. Jėzaus Širdies 

parapijos ilgamečių sužadėtinių kursų vedėjų, Sutuoktinių susitikimų judėjimo narių asmeniniu 

tikėjimo kelionės ir liudijimo patirties pasidalinimu. Pradėję nuo pradžių pradžios – atsivertimo meto, 

Darius ir Aistė vienas kitą papildydami ir pratęsdami dėstė savo požiūrį į liudijimą, paliesdami ir 

praktinius aspektus, ir padarytas klaidas. Taip pat inscenizavo trumpus liudijimų pavyzdžius, kuriuos 

čia pat vietoje kartu su dalyviais ir aptarė. Suprasdami, kad teorines žinias geriausia išpildyti 

praktikoje, dalyviai sutelkė dėmesį į savo poros liudijimo paruošimą, atsakydami į klausimus: kokia 

jų pagrindinė liudijimo žinia, kaip ji atsiskleidžia jų gyvenime, sprendžiamoje problemoje ir kur 

konkrečiai jie gali pakviesti norinčius prisijungti – į šeimų bendruomenę, judėjimo grupę ar atvykti į 

artimiausią renginį. 

Malda pradėjome ir antrą vakarą drauge su Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidentu,  

Vilniaus arkivyskupijos Caritas sielovadininku kun. Moze Mitkevičiumi. Pats ne vienerius metus 

katechizuodamas tėvus, kurių vaikai ruošiasi Pirmai Komunijai, išgvildeno daug praktinių aspektų ir 

pateikė objektyvių pastebėjimų. Ragindamas liudytojus būti natūraliais ir išradingais, ieškoti 

metaforų mintims perteikti ir visada atminti kristocentrinę ašį, savo mokymo pabaigoje atvėrė 

atsineštą krepšį ir vaizdžiai pademonstravo tarpusavio santykius per... batus. Linksmą klegesį keitė 

mąslaus susikaupimo tyla, kurioje atsigaivinę dalyviai po trumpos arbatos pertraukėlės tęsė darbą su 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktoriumi psichoterapeutu Algirdu Petroniu.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Susitikimų metu veikė vaikučių priežiūra, tad šeimos, nenorinčios ar negalinčios palikti jų namie, 

galėjo atsivežti į Vilniaus arkivyskupijos šeimos centrą, kur vaikai turėjo atskirą žaidimų ir kūrybinių 

darbelių erdvę.  

Reziume😊. Pirmieji mokymai skirti poroms, norinčioms liudyti tėvams, kurių vaikai ruošiasi 

Pirmajai Komunijai Vilniuje įvyko ! ! ! Džiaugiamės, kad yra kuo mums pasidžiaugti ir džiaugiamės, 

kad atsirado idėjų kur dar pasistengti ir kaip turiningiau,  išsamiau papildyti seminaro turinį, kad 

sklandžiau vyktų mokymų eiga.   

Dalyvių atsiliepimai po seminaro: 

 Šis seminaras, kaip ruošti mokymus, liudyti buvo labai gerai. Gerai parinkti kalbėtojai-lektoriai. 

Grupės moderavimas įnešė mūsų porai aiškumo dėl liudijimo. Maistas - super, vaikų tarnyba - 

super, super.  

 

 Mums šis seminaras buvo didelė nauda. Aiškiai buvo išdėstyta liudijimo struktūra, kurią pristatė 

Aistė ir Darius, kurie atvyko iš Kauno ir dalinosi savo patirtimi. Kun. Mozės buvo paveikus 

pasakojimas kaip liudyti, kad labai veiksmingos metaforos ir liudytojo jausmai, išgyvenimai. 

Pasiūlymas organizatoriams-veiksminga būtų pamokyti kaip išmokti dar kalbėti poroje liudijant: 

nepertraukiant, empatiškai, bendradarbiaujant, palaikant vienas kitą, kaip kalbėti po lygiai ir t.t. 

 

 Labai ačiū. Puikus seminaras - sužinojome daug vertingos informacijos, kurią pritaikysime 

praktiškai ir pasidalinsime su kitais bendruomenės nariais.  

 

 

Skelbimai:  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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