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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

Kristus prisikėlė! Aleliuja! 
 

 

Šventų Velykų proga nuoširdžiai sveikiname Jus visus ir 
dėkojame už jūsų atsidavimą, už jūsų meilės ir 
savanorystės darbus, pagalbą rengiant sužadėtinius 
santuokai ir dirbant su šeimomis. Tegul jūsų darbai būna 
kūrybingi ir veržlūs, tegul jūsų neapleidžia tikėjimas, 
džiaugsmas ir sveikata.  

Lietuvos šeimos centro kolektyvas 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://pakuta.lt/2015/03/28/didzioji-savaite-pakutuvenuose-2015-03-29-2015-04-06
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Su Didžiąja savaite! Su artėjančiu Kristaus Prisikėlimu! Su artėjančia Gyvybės diena!  

Paryžiaus Katedros gaisras tikrai ragina sustoti, prie bažnyčios pastato ir Bažnyčios, ieškoti Dievo, 

(at)statyti vidinę savo katedrą.  

Kovo 23 susitikome Šiauliuose metinėje konferencijoje “Dievo Sūnus ateina pas kiekvieną be 

išimties”. Buvo jauku, gilu ir smagu. Už puikų konferencijos organizavimą dėkojame puikiam 

Šiaulių vyskupijos šeimos centro kolektyvui su direktore Edita Gulbiniene priešakyje. O kas 

negalėjote joje dalyvauti, Marijos radijo dėka galite dviejų pranešimų įrašus paklausyti:   

Arkivyskupas Metropolitas Gintaras Grušas “Aš, Tu ir Jis”. Šiuo pranešimu jūs būsite panardinti į šv. 

Velykų slėpinį, į Santuokos sakramento slėpinį. Paklausykite abi dalis: 

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/137444-2019-03-25-08-00-aktualijos.html 

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/137832-2019-03-26-08-00-aktualijos.html 

Profesoriaus Alvydo Jokubaičio pranešimas nepaliko abejingų – jis pristatė kaip dabar suvokiamas 

žmogus, dorybės, vertybės, laisvė:  

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/137504-2019-03-27-08-00-aktualijos.html 

Pasirodė puiki laida LRT – „Brandūs pokalbiai“, kuriuos veda filosofas Alvydas Jokubaitis. Apie 

demokratijos silpnas vietas, apie vertybių tironiją, liberalizmo ribotumą – aiškus ir aštrus požiūris. 

Aktualus asmeniškai ir dirbant su sužadėtiniais: 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013715611/brandus-pokalbiai 

Na, o jei norėtumėte gyvai pasiklausyti ir dalyvauti „Brandžių pokalbių“ filmavime, Vilniuje Mo 

muziejuje: https://mo.lt/parodos/pokalbiai-copy/  

Balandžio 28 d. – Gyvybės diena 
Šiais metais Gyvybės diena yra kartu ir Atvelykio sekmadienis - balandžio 28 d. 1998 m. Lietuvos 

Vyskupų Konferencija, atsiliepdama į Šv. Tėvo Jono Pauliaus II raginimą, nutarė Gyvybės dieną 

kasmet minėti Lietuvos bažnyčiose. Gyvybės dienos proga vėl kviečiame šalia visų kitų jūsų 

iniciatyvų skleisti žinią socialiniuose tinkluose apie Krizinio nėštumo programą 

http://kaunoseimoscentras.lt/krizinio-nestumo-programa/ ir Krizinio nėštumo centrą 

http://neplanuotasnestumas.lt/  

Jaunimo rengimas šeimai 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Kovo 18 d.  Daugų V. Mirono gimnazijoje. Gimnazijoje  vyko paskaitos - diskusijos su mokytojais 

„Kaip kalbėti su vaikais apie lytiškumą“.  Susitikimuose dalyvavo 25 mokytojai. Paskaitoje 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. 

Susitikimą vedė   KVŠC vadovė J. Bernatonienė. 

Atsiliepimai: 

 Džiaugiuosi, kad atėjau: informatyvu, aktualu. 

 Svarbu akcentuoti tradicinės šeimos svarbą. Savo pamokų metu iki šiol supratau, kad 

vesdavau lytinį švietimą nuo šiol dėmesį skirsiu ugdymui. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/137444-2019-03-25-08-00-aktualijos.html
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/137832-2019-03-26-08-00-aktualijos.html
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/137504-2019-03-27-08-00-aktualijos.html
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013715611/brandus-pokalbiai
https://mo.lt/parodos/pokalbiai-copy/
http://kaunoseimoscentras.lt/krizinio-nestumo-programa/
http://neplanuotasnestumas.lt/
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 Praplėtė požiūrį į lytiškumą, sudėliojo taškus kas yra lytinis švietimas ir kas yra lytinis 

ugdymas. 

 Jei jūsų paskaitos tikslas buvo parodyti skirtumą tarp lytinio švietimo ir rengimo šeimai ir 

lytiškumo ugdymo, tai manau, kad rezultatas pasiektas. 

 Buvo vertinga sužinoti, kas slepiasi po tam tikrais pavadinimais. Vertinga ir įdomi paskaita. 

Paskaita  tėvams    

Balandžio 4 d. Jiezno parapijos tėvams, kurių vaikai ruošiasi priimti I Komuniją, vyko paskaita 

„Kaip kalbėti su vaikais apie lytiškumą“. Susitikimo metu tėvams buvo pristatytas Bažnyčios 

mokymas apie lytiškumą, trys pasaulėžiūros, kurios vyrauja aplinkoje, kurioje šiandien yra mūsų 

vaikai. Tėvai paskatinti  perduoti ir formuoti savo šeimos vertybes vaikams.  

 „Mano vaisingumas svarbus“ 

Kovo 27 d. Kaišiadoryse organizuota paskaita  tėvams, kurių vaikai ruošiasi priimti pirmą Komuniją,   

„Mano vaisingumas svarbus“. Paskaitą skaitė „Mano vaisingumas svarbus“ koordinatorė Lietuvoje 

Elena Kosaitė – Čypienė. Tėvams pristatyta su kokia informacija apie lytiškumą susiduria dažnas 

vaikas savo aplinkoje,  pristatyti seminaras 10-12 metų mergaitėms „Ciklo šou“ (apie mergaičių 

vaisingumą)  ir  seminaras 10-12 metų berniukams „Agentai vykdo misiją“ (apie jų paauglystėje 

vykstančius pokyčius). Tėvams atsakyta į jiems rūpimus klausimus. 

Kovo 30 d. vyko Seminaras mergaitėms „Ciklo šou“, kurį vedė J. Bernatonienė, ir seminaras 

berniukams „Agentai vykdo misiją“, kurį vedė V. Jazgevičius. Po paskaitos tėveliai dėkojo, kad 

seminaras net tik patenkino lūkesčius, bet dargi juos pranoko. Vaikai norėjo dalintis savo gautomis 

žiniomis su tėvais, broliais, sesėmis. Viena mergaitė sakė: „Sužinojau kokie stebuklai vyksta mano 

kūne“. 

Filmo „Karas prieš vaikus peržiūra“ Želvoje 

Kovo pradžioje Želvos parapijos namuose Želvos parapijos šeimos centro iniciatyva buvo žiūrimas 

dokumentinis filmas ,,Karas prieš vaikus", kurį rekomendavo Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro 

vadovė Judita Bernatonienė. Filmo žiūrėti susirinko tie, kuriems aktualus vaikų auklėjimas - mamos, 

tėčiai, močiutės, seneliai. Pažiūrėjus šį daug apmąstymų sukėlusį filmą vyko aktyvios diskusijos, 

buvo išsakytas susirūpinimas dėl galimo būsimo netinkamo, krikščioniškai moralei prieštaraujančio 

vaikų lytiškumo ugdymo. Kalbėta apie tai, kad, jei tokia ugdymo programa bus įgyvendinama, dar 

didesnė pareiga ir atsakomybė tenka šeimai - joje turi būti puoselėjamos krikščioniškos vertybės, o 

vaikai rengiami tradicinei šeimai. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

„Pažink save“ susitikimai 

 

Kovo 22 – 24 d. vyko programos „Pažink save“ savaitgalis. Kauno Šv. Vincento Pauliečio 

(Petrašiūnų) parapijoje susirinko joje tarnaujantis jaunimas. Jiems mokymus vedė 12 programos 

„Pažink save“ savanorių, liudijo Miglės ir Gedimino Urbonų šeima, kuri taip pat daug metų 

savanoriavo šioje programoje. Parapijos jaunimas stebino savo troškimu būti kartu, dalytis, veikti, 

džiugino savo talentais, kuriuos noriai rodė vakaro programoje. Buvo kalbama apie tai, kas svarbu 

kiekvienam jaunam žmogui: kas yra tikra meilė, kuo ji skiriasi nuo įsimylėjimo, apie vyrų ir moterų 

skirtumus, apie vertybes, savivertę, gyvybę, vaisingumą, kodėl lytiniai santykiai yra vertybė ir kodėl 

verta laukti santuokos ir dovanoti save tik tam žmogui, su kuriuo norima kurti gyvenimą. 

 

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

 Labai patiko, kad kalbėjom tokiomis temomis, apie kurias šiaip sudėtinga kalbėti. Tai 

suteikė daug laisvės. Svarbu buvo suprasti apie savo ir kitų žmonių meilės kalbas bei tai, 

kokia man didelė vertybė yra šeima. 

 Labai naudinga ir įdomu pažinti, kas vyksta su pačiu tavo organizmu, kūnu. Ačiū 

savanoriams už informaciją, labai draugiški, mieli žmonės. 

 Patiko, kad temose buvo daug pavyzdžių. Viskas labai patiko, tęskite, ką pradėjote!!! 

 Labai naudinga išgirsti kitų patirtis ir kuo nors pakeisti savo ir antros pusės sprendimus 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=6781&pg=1  

 

Kovo mėn. pažinksaviukai taip pat vedė susitikimus Kauno Dainavos, Jurgio Dobkevičiaus ir KTU 

progimnazijose bei Kolpingo kolegijoje. Taip pat vyko PS savaitgalis Baltriškėse. 

„Pažink save“ savaitgalius ir susitikimus remia Lietuvių katalikų religinė šalpa ir Vokietijos 

katalikų solidarumo akcija Renovabis. 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Jaunimo rengimas šeimai 

Kovo 29-31 dienomis Panevėžio 

vyskupijos Šeimos centras kvietė 

jaunimą į lytiškumo ugdymo ir 

rengimo šeimai savaitgalį „Pažink 

save“. Vyskupijos rekolekcijų namuose 

Truskavoje susirinko 23 dalyviai ir 

jungtinė savanorių komanda iš 

Panevėžio, Kauno ir Vilniaus.  

Kviesdami į savaitgalį dalyviams 

žadėjome, kad jaunimui kalbės jaunimas, 

autentiškai ir jaunimui rūpimomis 

temomis. Pažadą išpildėme – savanorių 

komandoje jaunimas kalbėjo apie tai kuo 

ir kodėl jie gyvena, liudijo savo 

asmenines patirtis, kurios labiausiai prakalba ir dar labiau patvirtina teorines žinias. Išties, buvo 

paliestos ir nagrinėtos itin svarbios ir jaunam žmogui aktualios temos.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=6781&pg=1
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Dalinamės keletu atsiliepimų: 

 Visi savanoriai yra be galo 

draugiški, kalba apie savo 

išgyvenimus atvirai ir detaliai, 

gera žinoti, kad jie skiria savo 

laiką kitiems, siekiant pagerinti 

gyvenimą ateityje. 

 

 Be galo ačiū už jūsų laiką ir  tikrai 

didelį atvirumą. Gera, kad per 

prievartą nieko nevertėte daryti. 

Kad skyrėt laiko po veiklų ne tik 

vieni su kitais pabūti ir aptarti, bet 

ėjote į santykį su mumis. Ačiū, 

ačiū, ačiū! 

 

 Labai ačiū už jūsų laiką, norą, 

aktyvumą, šypseną, už pasakojimus. Už tai, kad tuo, ką turite, dalinatės su kitais. Ačiū už 

labai gerą savaitgalį, už naujas draugystes, už tai, kad esat labai geri, draugiški, aktyvūs ir  

dalijatės šiluma ir šypsena su kitais. Su mielu noru dalyvaučiau ir kituose “Pažink save” 

renginiuose. Didelis ačiū ir vienuolėms, kurios rūpinosi, kad visada būtume pavalgę. Tikiuosi, 

kad dar teks susitikti. Iki pasimatymo!!! 

 

 Buvo žiauriai smagu susipažinti, įgauti naujų patirčių, žinių iš daugiau žinančių, 

suprantančių ir patyrusių žmonių. Labai džiaugiuosi, kad būna rengiami tokie savaitgaliai, 

nes manau, jaunimas tikrai daug naujo sužinojo ar išmoko. Jūsų pasakojimai ir patirtys tikrai 

verčia susimąstyti. Taip ir toliau. 

 

 Man labiausiai patiko savanorių sukuriama šilta atmosfera, gilinimasis į dalyvių problemas, 

atvirumas su jais. Savo pasidalinimais įkvėpėte mane trauktis į panašias veiklas ir tęsti savo 

gyvenimą. Kai kurios dalys mane vertė susijaudinti ir susimąstyti. Kad galėčiau – gyvenčiau 

su tokia šaunia kompanija. 

 

 Smagu buvo praleisti čia laiką, o ypač susitikti vardo brolį. Tikėjausi visai ko kito, bet 

patyriau daug įdomesnius ir linksmesnius dalykus, nei tikėjausi. Smagu, kad yra tokių žmonių, 

kurie  dovanoja ir aukoja kitiems savo laiką. 

 

 Aš manau, kad niekas negalėjo būti geriau, tai geriausia ką esu patyrusi savo gyvenime. Jūs 

patys nuostabiausi žmonės, dalinantys savo gerumą kitiems. Tai  turės labai daug įtakos 

mano būsimam gyvenimui.  

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 
 

Kovo 18 d. “O kokia Tavo svajonių šeima?.. " - kamerinėje aplinkoje atvirai diskutavome su Marijos 

Taikos Karalienės bažnyčios sutvirtinamaisiais 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Kovo 29 - 31 d. Klaipėdos miesto sutvirtinamieji iš  

Marijos Taikos Karalienės ir Šv. Kazimiero parapijų 

dalyvavo lytiškumo ugdymo programoje “Pažink save”, 

kurią organizavo Telšių vyskupijos šeimos centras Telšių 

vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos patalpose. 

 

 

 

 

Kovo 22 d. susitikome su antrąja Marijos Taikos 

Karalienės bažnyčios sutvirtinamųjų grupe. Šįkart 

kalbėjomės apie mūsų visų pradžią - gyvybę. 

Susipažinome, kaip vystosi žmogus nuo prasidėjimo 

momento iki gimimo ir svarstėme, ar iš tiesų yra kriterijų, 

kuriais remdamiesi galime nuspręsti: saugoti ją, ar ne? 

 

 

 

 

Kovo 25 d. su lytiškumo ugdymo programa „Esi 

vertas daugiau“ lankėmės pas Klaipėdos Vytauto 

Didžiojo gimnazijos devintokus. Atskiruose 

merginų ir vaikinų būreliuose kalbėjomės mums 

be galo svarbiomis temomis: apie savivertę, 

patyčias, vyrų ir moterų skirtumus, gyvybę, įsimylėjimą, meilę, priklausomybes, atsakingą 

draugystę... Tikimės, kad kitais metais mūsų savanorių pajėgos taps gausesnės, tad turėsime galimybę 

susitikti su dar daugiau moksleivių! 

 

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

Vilniaus pažinksaviukų komanda labai džiaugiasi 9 naujai prisijungusiais savanoriais. Mintyse jau 

planuojame sutiktuvių šventę, tačiau iki jos - įvyko daugybė susitikimų, paskaitų ir savaitgalių, kurie 

papuošė kovo mėnesį mūsų kalendoriuje. Jau nuo pat pirmųjų kovo dienų dalijomės „Pažink save“ 

idėjomis su bičiuliais. Kovo 1 d. Vilniaus krašto ateitininkų akademiniame Šv. Kazimiero 

savaitgalyje daugiau kaip šimtas 5 - 12 kl. moksleivių kartu su savo grupelių vadovais kalbėjo 

pirmosiomis programos temomis „Aš“ bei „Vertybės ir charakteris“. Džiaugiamės, kad ateitininkai 

integravo „Pažink save“ 

metodus į savo programą. Dalį 

programos temų per kovo 

mėnesį išklausė ir Užupio 

gimnazijos dešimtokai, su jais 

toliau tęsiame bendravimą. 

Pilną programą savanoriai dėstė 

„Pažink save“ savaitgaliuose 

kovo 22 - 23 dienomis Trakų 

Vokės gimnazijoje bei 29 - 31 

dienomis Truskavoje. Per šiuos 

savaitgalius susitikome su 

daugiau kaip 50 moksleivių. 

Trakų Vokės gimnazijos 

moksleiviai taip aktyviai įsitraukė į diskusijas ir jomis džiaugėsi, kad dar nepasibaigus renginiui 

kreipėsi į savo mokyklos socialinę pedagogę su prašymu rudenį suorganizuoti dar vieną „Pažink 

save“ savaitgalį, kuriame galėtų dalyvauti ir jų bendraklasiai. Truskavoje dalyvavę moksleiviai 

džiaugėsi jungtine Vilniaus, Kauno ir Panevėžio savanorių komanda bei naujai įgytomis žiniomis.  

Kovo 27 d. turėjome susitikimą su psichoterapeutu 

Algirdu Petroniu. Susitikę kalbėjome apie tai, kaip 

bendrauti su pažeidžiamiausiais paaugliais, iš 

socialinės rizikos šeimų ar globos namų. Šis 

susitikimas padėjo mums ruoštis „Pažink save“ 

savaitgaliams globos namuose, kuriuos planuojame 

balandžio mėnesį.  

Tobulindami ne tik savo žinias, bet ir turimas 

priemones, skyrėme laiko savo 

komunikacijos tobulinimui. Nuo šiol Vilniaus 

„Pažink save“ komandos naujienas galima 

sekti dar vienoje socialinių tinklų platformoje 

- Instagram. Joje pradėjome seriją 

motyvuojančių ir su programa 

supažindinančių „savaitės ūgtelėjimų“, kurie 

kartu tapo ir lipdukų serija. Viso šią 

Instagram ir Facebook kampanijos bei 

lipdukų seriją sudaro 10 motyvuojančių 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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„ūktelėjimų“, kurie padeda skleisti žinią apie programą, pritraukti naujų narių bei sukuria 

prisiminimus programos dalyviams. Šalia lipdukų savo turimą atributiką papildėme ir „Pažink save“ 

tušinukais. 

Vis auganti „Pažink save“ bendruomenė tęsia savo tradicijas - kartą per mėnesį savanoriai susitinka 

bendram maldos vakarui už jaunas šeimas, „Pažink save“ savanorius ir dalyvius. Taip pat „Pažink 

save“ merginos ir vaikinai turi atskirus savo susitikimus, skirtus puoselėti vyriškumą ir moteriškumą. 

„Pažink save“ vaikinukai kas dvi savaites susitinka kalbėti jiems aktualiomis temomis, keliauja į 

žygius, merginos susitinka pabendrauti savo temomis ir išbandyti įvairias bendras veiklas. 

Lietuvos šeimos centras 
 

Kovo 16-17 dienomis Kupiškyje vyko „Pažink Save“ savanorių ugdomasis savaitgalis, kuriame 

dalyvavo 26 savanoriai iš Vilniaus, Kauno ir Panevėžio vyskupijų. Jame buvo aptartas „Pažink Save“ 

programos identitetas ir misija, akcentuojant jog tai yra Bažnyčios duota misija. Taip pat buvo 

nagrinėjami Popiežiaus Pranciškaus patarimai autentiškam lytiškumo ugdymui remiantis Amoris 

Laetitia (nr 280-286). Antroje savaitgalio dalyje Kupiškio klebonas Mindaugas Kučinskas kalbėjo 

apie viltį, jos prasmę jauno žmogaus gyvenime. Sekmadienio ryte kun. Mindaugas padėjo įsigilinti į 

kitą svarbią savanoriams tema „Kaip neperdegti savanoriaujant“. Buvo pabrėžta poilsio, tiek 

dvasinio, tiek fizinio, svarba. Savanoriai džiaugėsi tarpusavio bendryste bei galimybe įsigilinti į savo 

misiją Bažnyčioje.    

 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Seminarų ciklas sužadėtinių grupių vadovams 

Kovo 18 d. ir balandžio 1 d. vyko seminarai, skirti sužadėtinių grupių vadovams. Seminarus vedė 

teol. lic. Dovydas Kučinskas. Pirmajame seminare diskutavome apie du meilės sakramentus ir, kodėl 

Santuoka ir Eucharistija yra neatskiriami. Antrajame seminare „Sakramentai sužadėtinių 

pastoracijoje: iššūkiai ir galimybės“ sužadėtinių grupių vadovai ieškojo atsakymų, kaip suprantama 

kalba sužadėtiniams perduoti Bažnyčios mokymą apie sakramentus ir dalijosi savo patirtimi. 
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Keletas dalyvių atsiliepimų: 

 Pagilinome žinias apie sakramentus, apie jų kilmę ir raidą Bažnyčios istorijoje. Ypatinga 

Santuokos sakramento sąsaja su kitais sakramentais. 

 

 Buvo verta išgirsti nuoseklų „sudėliojimą“, pažvelgti į istorines priežastis ir aplinkybes, gera 

matyti energingą ir degantį žmogų, kuris dalijasi tuo, kuo gyvena, kuo tiki. 

 

 Naudingas, detalus, aiškus Eucharistijos pristatymas, atsakymai į klausimus, kurie aktualūs, 

kuriuos buvo galima pateikti iš anksto ir apie kuriuos bus galima kalbėtis su sužadėtiniais.  

 

 Tikėjausi labiau praplėsto seminaro apie sužadėtinių pastoraciją, patarimų, kaip kuo geriau, 

tinkamiau lydėti jaunuosius į sakramentinį gyvenimą. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=6811  

Seminarų rėmėjas – Lietuvių katalikų religinė šalpa 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Kovo 9 d. Panevėžio vyskupijos Šeimos centre 

pradėjome mokymus naujiems sužadėtinių rengėjams.  

Negausus mūsų naujokų būrys, bet kiekvieno indėlis be galo 

svarbus savanorystei šeimos centre.  

Lietuvos šeimos centro direktorė Vijoleta Vitkauskienė 

pristatė visas programos temas: kokie temos uždaviniai, kas 

svarbu perteikti sužadėtiniams, kodėl parinkti vienokie ar 

kitokie pratimai. Dirbome jau su naujais sąsiuviniais 

išbandydami juose esančias užduotis, panagrinėjome kas ir 

kaip pasikeitė, o kas liko iš senųjų sąsiuvinių.  

 

Lietuvos šeimos centras 

 

Balandžio 6 d. pirmą kartą Vilniaus šeimos centro patalpose vyko seminaras sužadėtiniams, kurie 

ruošiasi Santuokos sakramentui nuotoliniu būdu. Seminarą organizavo Lietuvos šeimos centras. Jame 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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dalyvavo 4 sužadėtinių poros iš Švedijos, Vilniaus, Norvegijos ir Varėnos. Seminaro pradžioje 

susipažinome ir žaidžiant žaidimą apšilome. Prieš pietus „Apie vaisingumą ir šeimos planavimo 

galimybes“ kalbėjo Natūralaus šeimos planavimo mokytoja Elena Kosaitė-Čypienė. Po pietų „Apie 

mūsų tikėjimą: Dievas ir Bažnyčia, Santuokos sakramentas“,  kalbėjo teologas Dovydas Kučinskas. 

 

Sužadėtinių atsiliepimai: 

 "... išaiškino, kad tikėjimas yra susijęs ne vien su Dievu, bet tikėjimo yra ir buityje. Sužinojau 

apie Dievo dovanas. Labai patiko paskaita apie natūralų šeimos planavimą. Tikrai labai 

sudomino ir manau, kad naudosime šį metodą". (Sužadėtinė) 

 "Man labai patiko mintys apie natūralų šeimos planavimą, pasitarę su būsima žmona 

bandysime tai įgyvendinti". (Sužadėtinis) 

 "Patiko seminarą vedančių žmonių atvirumas ir ramumas. Kaip ir refleksijų medžiaga, 

seminaras praplečia, atnaujina tikėjimo aspektus". (Sužadėtinė) 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Šeimos Elektrėnuose 

Taip pat ir kovo mėnesį Elektrėnuose šeimos ir tėvai rinkosi kiekvieną savaitę trečiadieniais. 

Klausėmės kun. A. Valkausko katechezių apie Katekizmą. Vieną trečiadienį katechezės vyko atskirai 

vyrams ir moterims. Klausėmės gavėnios mąstymo ir meldėmės.   Paskui kalbėjomės apie savo 

išgyvenimus. Vienas bičiulis pasidalino lyderystės įrašais. Stebėjome paskaitą, dalinomės, kalbėjom 

apie bendruomeniškumą, savo svajones ir džiaugsmą. Vieną penktadienį kartu su bendruomene 

apmąstėme Kryžiaus kelio slėpinius, adoravome Viešpatį.    

Vievio parapijos veikla šeimoms 

Kasmėnesiniai "Dievo motinos komandų" (DMK) susitikimai vyksta toliau vis pas kitą šeimą 

namuose, kas kartą dalyvauja ir kun. P. Tekorius: 01.27 - pas Neringą ir Nerijų Tumasonius, 02.24 - 

pas kun. Povilą, 03.17 pas Astą ir Mindaugą Stoškus,  04.28 vyks pas Daivą Urbonavičiūtę ir Ričardą 

Pranukevičių. 

Vasario - kovo mėn. vyko kursas "Per juokus į geresnę santuoką". 

Balandžio 5 d. Šeimos ėjo Kryžiaus kelią Vievio bažnyčioje. (Gavėnios metu kiekvieną 

penktadienį einamas Kryžiaus kelias:   

Balandžio  8 d.  renkamės tvarkyti parapijos namus ir jų aplinką. Tradiciją tęsime ir toliau kviesdami 

visus bent kartą per mėnesį prisidėti konkrečiu darbu tvarkant parapijos namus ir aplinką, kad 

visiems būtų malonu užeiti ir būti. (Mūsų parapijos bendruomenės namai yra ta vieta, kur susitinkam 

dėl Tikėjimo. Čia mokomės pažinti Dievą ir mylėti artimą. Šių namų jaukumas priklauso ir nuo to, 

kaip šią meilę parodome juos prižiūrėdami.  Todėl taip pat visada vadovaukimės meile: palikime 

gražiau negu radome.) 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Kovo 29 - 31 d. d. Kupiškyje vyko rekolekcijos sutuoktiniams.  
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Rekolekcijas vedė Panevėžio vyskupijos Sutuoktinių susitikimų bendruomenės sutuoktinių poros ir 

kun. Albertas Kasperavičius. Dalyvavo poros iš visos Lietuvos - Kretingos, Kauno, Visagino, 

Kupiškio. 

 Dalinamės dalyvių atsiliepimais: 

 Dėkoju, kad per liudijimus 

atskleidėte, kaip gali Dievas 

keisti gyvenimą. Džiaugiuosi, 

kad galėjau įsigilinti į 

sutuoktinės išgyvenimus ir 

lūkesčius. Belieka tik melstis, 

kad ši veikla 

plėstųsi...  (Vyras) 

 

 Čia buvo atverti vartai į 

dialogą... o toliau reikia daug 

dirbti... Vyksta įvairūs 

seminarai apie laimę... 

brangiai kainuoja... bet kaip 

laimingai gyventi santuokoje niekas nepasako. Gerai, kad esat jūs... (Moteris) 

 

 Vėl radau kelią su Dievu, patyriau dvasinę ramybę, atradau dvasinę šilumą, tai gražino mane 

į tikėjimo kelią. Stengiausi atrasti save kiekvienos šeimos liudijime. Mūsų tarpusavio 

santykiai vėl pasiekė naujas aukštumas, pamilau, tarytum dar sykį. Tai labai svarbūs 

išgyvenimai man. (Vyras) 

 

 Šitie susitikimai priverčia pažvelgti į savo gyvenimą kitu kampu... (Vyras) 

 

 Labai palietė vedančiųjų porų liudijimai... Buvau pamiršęs, kad turiu tiek jausmų... Labai 

džiaugiuosi, kad yra vyresnės poros, kurios dalijasi savo liudijimais. Man buvo svarbu išgirsti 

juos. (Vyras)  

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras  

Kovo mėnesį VVŠC turėjo du susitikimus su vyskupu Rimantu Norvila dėl ruošiamos vyskupijos 

šeimų šventės. Numatyta ją organizuoti birželio mėn. 29 d. Marijampolėje. Šventės tema  ,,Esate 

pašaukti laisvei“  (Gal 5, 13). Lauksime ne tik mūsų vyskupijos šeimų, bet ir visų, kurie norės 

turiningai paminėti šventųjų apaštalų  Petro ir Pauliaus šventę. Išsamesnė informacija ir programa 

bus paskelbta sekančio mėnesio Aplinkraštyje. 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Šeimos centro darbuotojų rekolekcijos Kretingoje 

„Keliauti yra smagu, bet daug smagiau yra mūsų vidinė kelionė“, - kalbėjo brolis Bernardas Saulius 

Belickas OFM šeimos centro rekolekcijose Kretingoje. Klausėmės ne tik brolio Bernardo mąstymo ir 

eilėraščių, bet taip pat apžiūrėjome Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią, 

apsilankėme Kretingos dvare ir gėrėjomės Žiemos sodu. Popiežius Pranciškus vizito Lietuvoje metu 
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priminė, kad galime mokytis iš medžių, ragindamas nepamiršti savo šaknų. Sustoti, prisiminti praeitį 

ir pamatyti Dievo darbą savo gyvenime – tokio tikslo siekėme gilindamiesi į Popiežiaus Pranciškaus 

išsakytas mintis ir palinkėjimus, jaukiai įsikūrę Melt svečių namuose Palangoje. Kryžiaus kelias 

Palangos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, ramus pasivaikščiojimas prie jūros, 

bendri pietūs atgaivino širdis ir sustiprino bendrystę. 

  

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

 

Lietuvos Šeimos centrų konferencija „Dievo Sūnus ateina pas visus be išimties“  

(plg. Amoris laetitia, 309) 

Kovo 23 dieną iš pat ryto visų 

Lietuvos vyskupijų sužadėtinių 

rengėjai suplaukė į Šiaulius, į 

tradicinę metinę konferenciją „Dievo 

Sūnus ateina pas visus be išimties“ 

apie šiandienos sužadėtinių 

pastoracinį palydėjimą. 

Konferencija vyko Šiaulių 

universiteto bibliotekoje. Ją 

organizavo Šiaulių vyskupijos 

šeimos centras ir Lietuvos šeimos 

centras.  

Daugiau kaip 160 konferencijos 

dalyvių turėjo galimybę klausyti 

prikaustančių pranešimų. Arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas savo pranešime „Aš, Tu ir Jis“ 

kalbėjo apie Santuokos grožį ir atspindį 

Biblijoje. Šventasis Raštas ne tik prasideda ir 

baigiasi vestuvių pokylio scenomis. Jėzaus 

gyvenimas taip pat yra ėjimas į santuokos su 

savo sužadėtine tauta pokylį, kurio kulminacija 

– Didžiojo Penktadienio paslaptis. Tokio gylio 

ir pločio įžvalgų apie Santuokos sakramentą dar 

neteko girdėti. Todėl arkivyskupas viltingai 

pažadėjo, kad lietuvių kalba pasirodys knygos, 

kuriomis rėmėsi, ruošdamas šį pranešimą ir 

kurios kalba būtent apie minėtą Santuokos 
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dimensiją Šv. Rašto šviesoje.  

Judita ir Aidas Velžiai nuostabiai liudijo apie savo, kaip sužadėtinių rengėjų, kelionę ir tobulėjimą, 

apie kasdienybę ir nuovargį, apie džiaugsmą ir kitokias patirtis. Liudijimai visuomet kalba tiesiai į 

širdį, todėl ir Judita su Aidu atliepė daugelio išgyvenimus, lydint sužadėtinius į Santuokos 

sakramentą. 

Prof. Dr. Alvydas Jokubaitis, St. Šalkauskio premijos laureatas, filosofas, labai įdomiu kampu 

pažvelgė į šiandien vyraujančią žmogaus sampratą. Kas labiausiai kenčia šiais laikais, tai žmogus. 

Profesoriaus nuomone, jau dabar nebežinome, kas yra kultūringas žmogus, kas yra nupuolimas, 

neaiški laisvės samprata. Viskas kažkaip išsikreipę ir susiplakę. Žmonės nebesutaria dėl gėrio – kas 

tai yra, kokios ribos? O sukurta ištisa industrija, kuri tyčiojasi iš tvirta stuburą ir neginčytiną moralę 

išpažįstančiųjų. Reikia stiprybės, kad tai atlaikyti.  

Šiaulių universiteto docentas dr. Algirdas Ališauskas savo pranešime “Ne/Galios sąlygiškumas: visi 

mes skirtingi“ atkreipė dėmesį į negalią turinčių žmonių pasaulį. Neįgalus žmogus turi savo nuostatas 

apie jį supantį pasaulį ir dažnai tie, kurie vadiname savo sveikaisiais, tam žmogui duodame suprasti, 

koks jis neįgalus. Labiau reikia pažinti tų žmonių pasaulį ir jį priimti. Mokytis iš tokių žmonių ir 

jiems padėti atverti jų turimas galias, o ne akcentuoti negalias, kurių turi visi žmonės, tik gal kažkiek 

kitokių, ne taip išreikštų. Pažinti su taip vadinamų neįgaliųjų pasauliu mus gali leisti praplėsti akiratį 

ir vieni kitiems padėti gyventi. 

Vaikai ir jaunimas turėjo atskirą programą – jie draugavo su kinologais ir jų treniruojamais šuniukais, 

turėjo virtualios realybės užsiėmimus, mažieji savo gebėjimus 

reiškė spalvindami. 

Po didžiųjų pranešimų, visi rinkomės švęsti šv. Mišių už Šeimos 

centrų bendruomenes. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas 

Eugenijus Bartulis, Šeimos centro kapelionas kun. Arūnas 

Jankauskis, generalvikaras kun. Saulius Matulis, patarnavo 

diakonas Darius Chmieliauskas.  

Po šv. Mišių aukos visi rinkomės į Pastoracinį centrą agapei, 

žmonės bendravo, dalinosi įspūdžiais, klausėsi šlovintojų.  

Šis laikas, praleistas kartu su sužadėtinių rengėjais iš visos 

Lietuvos, – tai dovana, kurią nešamės į savo vyskupijas, parapijas 

ir dalinamės su aplinkiniais – sužadėtiniais, šeimomis, draugais ir 

pažįstamais. 

Konferencijos metu savo tarnyste dalyvius lydėjo 20 savanorių, jų komandinis darbas, jų pagalba ir 

šypsena lydėjo nuo pradžios iki pat konferencijos pabaigos. Ačiū savanoriams.  

Konferenciją rėmė privatus JAV rėmėjas ir Renovabis. 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Kovo 29 - 30 dienomis Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras pakvietė dekanatų šeimos centrų 

savanorius į gavėnios rekolekcijas. Šiemet vesti rekolekcijas, kurių tema buvo ,,Jis gydo sužeistas 

širdis ir aptvarsto jų žaizdas. Ps 147, 3“ ,  buvo pakviestas brolis Lukas iš Palendrių benediktinų 

vienuolijos. Be trijų  konferencijų dar turėjome ir adoracijos bei susitaikinimo sakramento laiką bei 

Šv. Mišias.  

Keletas atsiliepimų:   
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 Geros temos, palietė br. Luko kalbėjimas – ramus, įtaigus, apmąstytas. Viskas gerai 

organizuota – užsiėmimai, maitinimas, vaikų priežiūra.     

 Viskas labai patiko. Tikrai grįšime visi perkeisti.  

 Šiandien Jis į mane pažvelgė meiliai – aš į Jo meilę atsakiau ,,TAIP“.  Palaimintas laikas. 

Dievas kalbėjo per br. Luką.  

 Per šias rekolekcijas dar aiškiau ir iš naujo supratau, kaip veikia Šventoji Dvasia, apie 

pavydo ir puikybės nuodėmę. Tai svarbu gyjant iš sielos žaizdų. Kad galėjau čia dalyvauti – 

tai Dievo dovana. 

 

Renginiai visuomenei 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

„Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos  

Kovo 22 – 24 d. „Domus Pacis“ namuose piligrimams vyko „Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos, 

skirtos moterims/šeimoms, patyrusioms abortą, persileidimą ar kūdikio netektį. Rekolekcijas vedė 

kunigas teol. lic. Andrius Končius ir pasirengusių savanorių komanda. 

Keletas dalyvių atsiliepimų: 

 

 Tikrai nebuvau pasiruošusi tokio stiprumo rekolekcijoms. Jos buvo labai sunkios, 

skausmingos, intymios. Patiko vedančiųjų atsidavimas, švelnumas ir jaučiama meilė. 

Prasminga viskas, kas buvo. Po jų atėjo laisvė. Tik norėčiau, kad po jų išvykus ta laisvė 

nedingtų. 
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 Važiavau į rekolekcijas pirmą kartą 

gyvenime. Jas man rekomendavo. Buvo 

momentų, kur per daug atvirai reikėjo 

atverti žaizdas. Labai stiprios ir gilios 

rekolekcijos. Visos dalys buvo prasmingos. 

Labiausiai patiko darbas grupelėse, kur 

galėjau atsiverti. Reikėtų galbūt daugiau 

informacijos, kad daugiau žmonių apie tai 

sužinotų ir būtų išgydyti. 

 

 Nors pradžioje atrodė, kad tai, kas vyksta, 

beprasmiška ir labai sudėtinga, bet paskui 

mintys išlaisvėja ir ateina lengvumo 

pojūtis. Prasminga, kad esi ne vienas, šalia 

yra Dievo palaikymas, malda, tavo paties 

išpažintis. Tai didelis žingsnis į priekį 

laipteliais aukštyn iš duobės, iš kurios labai 

sunku išlipti. Esu dėkinga. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=6786&pg=1  

Rekolekcijas parėmė Lietuvių katalikų religinė šalpa ir Renovabis. 

Kaune „Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos organizuojamos 2 kartus per metus. Individualios 

konsultacijos teikiamos Kauno arkivyskupijos Šeimos centre tel. (8 37) 32 11 22, el. p. 

laukimas@lcn.lt arba ausra.konsult@gmail.com 

Seminaras „Pažink savo unikalumą“ 

Kovo 23 d. Šeimos centras Kauno Švenčiausiosios Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos namuose 

organizavo seminarą „Pažink savo unikalumą“ iš ciklo „Dvasinis augimas šeimoje“. Seminaro vedėja 

teol. lic. Lina Šalučkienė pristatė krikščioniškosios antropologijos pagrindus. Taip pat supažindino su 

socialinio ir dvasinio intelekto ugdymo bei savo žinių gilinimo šiose srityse svarba. 

Seminarus „Dvasinis augimas šeimoje“ remia Europos socialinis fondas. Jie yra projekto „Kauno 

bendruomeniniai šeimos namai“ dalis 

Šv. Monikos mamyčių klubas 
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Šv. Monikos mamyčių klubas renkasi Šeimos centre kiekvieną ketvirtadienį 10 val. Čia mamos 

kartu su vaikučiais dalijasi savo jausmais ir patirtimi, susitinka su specialistais, švenčia gimtadienius. 

Džiaugiamės augimu ir kviečiame prisijungti !.  

Vaikų dienos grupė 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė finansavimą Šeimos centro projektui „Vaikų 

dienos grupė“. Vaikai iš sunkumus patiriančių šeimų Šeimos centre renkasi 3 kartus per savaitę. Čia 

jie dalijasi savo jausmais, žaidžia, lankosi kultūros įstaigose, vyksta į ekskursijas ir dalyvauja 

edukacinėse programose. Kartą per savaitę tradicinių amatų meistrė Vilija Ratautienė moko vaikus 

juostų pynimo paslapčių. Kovo mėnesį vaikai kartu su grupės vadove soc. d. mgr. Žaneta Šimkiene 

lankėsi „Ars et mundus“ galerijoje, kur turėjo galimybę ugdyti savo meninius gebėjimus. 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Kovo 28 d. "Update #Bendrystė! " jau davė vaisių!!! Sutelkėme pajėgas šeimos vertybes 

puoselėjančių renginių ciklui Klaipėdoje! Šiandien jo detales aptarėme Klaipėdos karalienės Luizės 

jaunimo centre. Dėkojame visiems, atsiliepusiems į Šeimos centro idėją!                               

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/hashtag/bendryst%C4%97?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDE_kXMnftlWvATT6CIEqRRcKEk2UcrOvG506TnbI655v-UNRH33-pj_dJ28SioTuKpsbGcPZzA8YQW6mq3FTclSb6yV0z8CnwRVtmie8J_Nm8nw8fk4GAdEiz6MZWl1kQzg4zQhtNxBwe0TNi897M-fGkyx0SWIod0ZmaXUSz1E3HgeLluhuMCcHhm23MwFq6QSInssxuB98piOINZRoY_UIyjQLRq3k11bpHKaXKSvldCgYropUvXVzp7MKOdpaqZs9349ZbOO_BCGv1XWHNFDNLhJw7Ie6qtOVi7lZhxQxwU_sfxi1repWHZw7b4YwMVkV14dsK6l0Mr8ka24gzh_G0YPWHIsEVXsOVXUDrP3giFlu859i9wFe8kuiowv7HTJGso-KxvZlBJ5rFaD8bALdOBTpa3bUYOIfu9dDmG1aktX0I&__tn__=%2ANK-R


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 133                                               2019 04 15 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                

 17 

 

Prasidėjo gavėnios laiko dekanato centrų vizitacijos su vyskupu K. Kėvalu. Vizitacijų tikslas susitikti 

su dekanatuose dirbančiais kunigais ir parapijų pastoracinių sektorių darbuotojais, aptarti veiklas ir 

iššūkius.  

 

Skuodas                                       Mažeikiai                     Naujoji Akmenė 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Kovo 23 d. Alytaus šeimos centras Šv. Angelų sargų bažnyčioje po sekmadienio Šeimų Mišių 

pristatė Krizinio nėštumo centro keliaujančią parodą. Kadangi mūsų bažnytėlė nedidelė, tai Dievas 

davė mintį,  dalį parodos eksponatų palikti šeimos centre, kur vyksta paskaitos sužadėtiniams, renkasi 

priklausomybes turintys žmonės, Motinų maldoje grupė bei Dievo Motinos komandos šeimos. 

Taigi džiaugiamės paroda, kuri bus Alytuje iki Gyvybės dienos piligriminio žygio, kurio  dalyvių 

eiseną nuo Alytaus iki Pivašiūnų išlydės laimingų Motinų su išsaugotais vaikeliais ant rankų, 

nuotraukos. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Kovo 5 ir 12 dienomis buvo surengti organizaciniai susitikimai VAŠC dėl porų, nesusilaukiančių 

vaikų, situacijos. Aptarta problema ir kompleksinės pagalbos galimybės, savipagalbų grupių 

organizavimas ir mokymų poreikis. Idėjos iniciatorė - Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) 

parapijos šeimų bendruomenės narė Lina Macevičienė, jai talkina VAŠC komanda. Nuspręsta pradėti 

mokymus nuo rudens, tad laukia didžiulis organizacinis darbas. 

Kovo 20 d. įvyko susitikimas su s. Viktorija Vaidogaite CC ir Gabriele Gailiūte-Bernotiene dėl jų 

projekto - knygos ikimokyklinio amžiaus vaikams leidimo. Šioje knygoje ketinama nuosekliai ir 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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sistemingai išdėstyti visą katalikiško darželio "Mažutėliams" ugdymo filosofiją ir programą, kad 

kiekvienas, ją skaitantis, galėtų būti ugdytoju jam patikėtam vaikui. Knyga – planas metams 

kiekvienai dienai su trumpomis katechezėmis, mokymusi pažinti pasaulį, aplinką, save. Idėjos 

įgyvendinimui reikia tiek finansinių išteklių, tiek pagalbos skleidžiant žinią tarp tų žmonių, kuriems 

ši knyga gali būti naudinga. Šeimos centro darbuotoja J.Pocevičienė aptarė bendradarbiavimo 

galimybes su iniciatorėmis. 

Kovo 28 d. buvo išplatintas skelbimas parapijų šeimų bendruomenių ir judėjimų nariams dėl 

velykinių atvirukų su gražiausiais palinkėjimais vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis, ir jų 

artimiesiems rašymo. Labai tikimės, kad šįkart sulauksime gausaus ir nuoširdaus dalyvavimo - 

surinktus VAŠC atvirukus perduosime savanorėms Ninai ir Akvilei, kiekvieną trečiadienį lydinčioms 

maldoje šias šeimas Santaros ligoninėje. 

Vilniaus parapijose vykdomos grupės ikimokyklinukų mamoms „Ko reikia kiekvienai mamai“ 

Po 2018 m. gruodžio mėn. įvykusių mokymų „Ko reikia kiekvienai mamai“ moderatoriams, 2019 m. 

vasario mėnesį startavo 4  grupelės, o kovo mėnesį startavo 2 grupės Vilniaus mieste: Kovo 14 d. 

Visų Šventųjų  ir kovo 28 d. Šv. Juozapo (Pilaitės) parapijose. Kovo 14 d. analogiški susitikimai 

turėjo prasidėti ir Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimų Karalienės parapijoje, tačiau nesusirinko 

grupė, nors miestelyje buvo plačiai ir iš anksto skelbta. 

Mamų klubas 

Kovo 29 d. VAŠC įvyko Mamų klubo susitikimas su aktore 

Joana Čižauskaite tema "Vaikų žaidimai su Joana". 

Dalyvavo 9 mamos su mažyliais, kurių amžius svyravo nuo 

kelių mėnesių iki 2 metų. Dauguma mamų atėjo pamačiusi 

skelbimą facebook'e, kai kurios jų lankėsi jau ne pirmą kartą 

Mamų klube. Lektorė Joana pasidžiaugė šiltomis ir 

rūpestingomis mamomis, nes labai gražiai iš šono matosi 

esamas ryšys bei atidumas vaikams ir aplinkui esantiems 

žmonėms. Mamos išmoko naujų žaidimų ir dainelių, tuo 

paįvairindamos bendravimo būdus su savo mažyliais. 

 

Kovo 1 - 2 dienomis, Vilniaus arkivyskupijos šeimos 

centro darbuotojai Algirdas ir Justa Petroniai 

atstovavo FAFCE, surengtame Šeimų forume Kijeve. 

Šiame forume dalyvavo įvairių konfesijų atstovai. 

Renginyje buvo daug diskutuojama apie 

aktualias šeimos problemas: santykius, 

ugdymą, tikėjimą. Algirdas ir Justa 

pasisakė dviejose darbo grupėse, pristatė  

FAFCE ir Lietuvos šeimos centrų veiklą, 

bei darbo patirtį. 
 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/

