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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

Koks turtingas šis mėnuo! 

Sigitas Tamkevičius jau Kardinolas - telaimina Dievas jį šiame kelyje! 

Caritas ir Artuma šventė 30 metų darbų sukaktį - kokie tvirti ir išradingi jie meilės darbuose, 

evangelizacijoje - telydi juos Šventoji Dvasia jų rūpesčiuose ir džiaugsmuose! 

Visus mus tesustiprina Popiežiaus Pranciškaus žodžiai, skirti spalio - misijų mėnesiui Dievas mums 

davė neapsakomai brangius turtus – mūsų pačių ir kitų žmonių gyvenimus, sakė popiežius mišparų 

homilijoje. Šios dovanos – tai ne brangenybės, kurias reikia uždaryti į seifą, bet mums kiekvienam 

suteikti pašaukimai. Viešpats mus kviečia drąsiai ir išradingai leisti į apyvartą savo talentus. Dievas 

ir mūsų paklaus, ką nuveikėme. Ypatingasis misijų mėnuo, sakė popiežius, ir buvo paskelbtas tam, 

kad mus supurtytų, kad provokuotų daryti gera. Turime būti ne tikėjimo notarai ir malonės sargai, 

bet misionieriai. https://www.vaticannews.va/lt/popiezius/news/2019-10/ypatingasis-misiju-menuo-

dievas-myli-iseinancia-baznycia.html 

PS 

Lietuvos šeimos centras kviečia į mokymus kaip vesti programą “Ko reikia kiekvienai mamai" 

parapijoje. Tai ypatingai reikalingi mokymai, nes mamos, kurios augina ikimokyklinukus yra 

“laisvos" - t.y. jos ieško prasiblaškymo, joms reikia bendrystės, per šią programą Dievas paliečia jų 

širdis, jos sustiprėja. Tad skleiskite šią žinią kiek galite, paraginkite mamas atvykti į mokymus - 

išeikime ieškoti žmonių! Mokymų skelbimas - Aplinkraščio pabaigoje. 

Šeimos centrų 30-mečio sukaktį atšvęsime 2020 vasario 29 d. Panevėžyje. Ruoškitės ir 

puoškitės! Rezervuokite laiką jau dabar. 

Jaunimo rengimas šeimai 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos „Pažink save“ užsiėmimai 

„Pažink save“ sezonas atidarytas!   

Jaunieji savanoriai rugsėjo mėnesį susitiko su Kauno arkivyskupijos apaštaliniu administratoriumi 

vyskupu Algirdu Jurevičiumi, kartu su paramedikėmis mokėsi suteikti pirmąją pagalbą nelaimės 

atveju, o spalio 5 d. programos užsiėmimus vedė Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje. 

DĖMESIO: Lapkričio 22 -24 d. organizuojamas „Pažink save“ savaitgalis, skirtas 16 - 30 metų 

jaunimui. 

Vieta - Papilio g. 3, Kaunas. Dalyvio įnašas - 30 EUR. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.vaticannews.va/lt/popiezius/news/2019-10/ypatingasis-misiju-menuo-dievas-myli-iseinancia-baznycia.html
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Daugiau informacijos: pazinksaviukai@gmail.com, tel. 8 627 71 837 

Vietų skaičius ribotas, registruotis adresu https://forms.gle/tnS5QacxTKtFpgfs8  

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centro sužadėtinių rengėjų savaitgalis 

Tradicinis sužadėtinių rengėjų savaitgalis vyko rugsėjo 28 – 29 dienomis Angelų malūne prie 

Virvytės upės netoli Luokės miestelio Telšių rajone. Be šios tradicijos Šeimos centras neįsivaizduoja 

vasaros sezono užbaigimo ir rudens 

darbų pradžios. Tai laikas sielai, 

kūnui ir protui tobulėti. Pirmiausia 

ką nuveikėme – apžiūrėjome 

apylinkes, pasigėrėjome nuostabia 

Lietuvos gamta, mišku ir 

skanavome žemaitiškus patiekalus 

– tokius neįprastus mūsų 

kasdienybėje ir tokius naujai 

skanius. 

Po žemaitiškų pietų ir poilsio 

vaikščiojant po mišką, visi 

susėdome klausyti DVD seminarų 

apie lyderystę. Klausėme du 

seminarus iš Pasaulinės lyderystės konferencijos ir mintyse dėliojome Šeimos centro strategijas ir 

planus. Buvo dvi užduotys. Pirmoji – įsivertinti save asmeniškai, kokias nemalonias patirtis esu 

turėjęs gyvenime, kas padėjo iš to išeiti, ar galiu pritaikyti seminaro pranešėjo pasiūlytas priemones ir 

savo kasdienybėje arba dirbant su sužadėtiniais. Kaip aš moku pripažinti, kad suklydau. Kita užduotis 

– įvardinti ir išdiskutuoti, ko reikia, kas įdomu ir kaip galime geriau motyvuoti, sudominti ir 

paskatinti mūsų sužadėtinius, kad jie norėtų sugrįžti ir po santuokos į bažnyčią, į bendruomenę, ten 

lankytis ir gauti dvasinių dalykų. Sužadėtinių rengėjai pasiskirstė į dvi grupeles ir ilgai diskutavo, 

teikė savo pasiūlymus ir gimė du blokai gerų, laiko patikrintų pasiūlymų, kuriuos grupelių vadovai 

pristatė ir buvo dar diskutuojama bendrame rate.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
mailto:pazinksaviukai@gmail.com
https://forms.gle/tnS5QacxTKtFpgfs8
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Kitą dieną sužadėtinių rengėjai dalyvavome šv. Mišiose Luokėje, kur vyko Mykolinių atlaidai. 

Susipažinome su miestelio klebonu, apžiūrėjome bažnyčią, dalyvavome Mykolinių jomarke, 

pasidžiaugėme gražia miestelio tradicija.  

Pietūs Angelų malūne ir dar vis tebesitęsiančios diskusijos apie girdėtas temas tapo kaip įžanga į kitą 

tradicinį mūsų susitikimą po metų kur nors kitoje įdomioje vietoje. Kaip savanoriai dalinosi, jog 

neįsivaizduoja rudens be šio savaitgalio. Džiaugiamės vieni kitų buvimu ir bendryste. 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Seminaras „Dvasingumas šeimoje 

Rugsėjo 18 d. Kaune vyko seminaras „Dvasingumas šeimoje“ kurį vedė kunigas t. Rastislavas Dluhý 

C.Ss.R. Seminaro pradžioje tėvas Rastislavas pasidalijo asmenine patirtimi, įgyta augant gausioje 

šeimoje ir ugdant seminarijos auklėtinius. Jis pabrėžė, kad Dievo planas susijęs su šeima: jau 

pirmuosiuose Šventojo Rašto puslapiuose matome sutuoktinių porą, viduryje randame Giesmių 

giesmę, o pabaigoje skaitome apie Sužadėtinę ir Sužadėtinį. „Santuoka yra aukščiausias santykio 

lygmuo“, – kalbėjo kun. R. Dluhý, aptardamas įvairias Dievo ir žmogaus santykio formas (kūrėjo, 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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ganytojo, šeimininko, tėvo, draugo, sužadėtinio). Vėliau pasinaudodamas šventųjų Kryžiaus Jono ir 

Teresės Avilietės dvasinio augimo metaforomis, jis šmaikščiai perteikė vyrų ir moterų skirtingumus. 

Šv. Kryžiaus Jonas kalba apie kopimą į kalną, o šv. Teresė Avilietė apie pilies kambarius – tai 

atskleidžia mūsų skirtingumus. Lektorius taip pat daug dėmesio skyrė popiežiaus Pranciškaus 

mintims, išdėstytoms jo posinodiniame apaštališkajame paraginime Amoris Laetitia. 

 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=7338&pg=1 

Seminarai „Dvasinis augimas šeimoje“ yra projekto „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“ dalis. 

Šį projektą remia Europos socialinis fondas. 

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Rugsėjo 21-22 d. Piligriminis Vyrų Žygis Kuršių Nerijoje.28 vyrai keliavo Kuršių Nerijos keliais iš 

Nidos į Pervalką. Žygio metu psichologas Mindaugas Radušis pasidalino ilgų metų surinktais darbo 

vaisiais psichoterapijos srityje apie vyriškumą(!) paskaitoje "Vyriškumo paieška per santykio su tėvu 

susigrąžinimą".  

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Moderatorių mokymai 

Rugsėjo 25 – 26 d. įvyko jau ketvirtieji ikimokyklinio amžiaus vaikus auginančių mamų grupių "Ko 

reikia kiekvienai mamai" moderatorių mokymai. Tai dviejų dienų mokymai. Šie mokymai buvo skirti 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=7338&pg=1
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kiekvienai, norinčiai vesti mamų grupę pagal knygą „Ko reikia kiekvienai mamai“ (M. Morgan ir C. 

Kuyendall). 

Mokymus vedė šių mokymų koordinatorė J. Pocevičienė, psichologė V. Vitkauskienė ir psichologas 

A. Petronis.  

Mokymuose dalyvavo šešios moterys, dvi iš jų atėjo su vaikais, tad pasikvietėme savanorę Moniką, 

kuri abi dienas mamoms pagelbėjo, ir tokiu būdu jos galėjo aktyviau klausytis ir dalyvauti.  

 

Dalyvių atsiliepimai: 

 Labai dėkoju už puikią galimybę 

lankyti šiuos kursus su vaiku. 

Kasdieniniame gyvenime taip trūksta 

tokios galimybės. Ji tikrai leido 

pamatyti iš kitos pozicijos savo 

situaciją. Tikiuosi ši mano situacija 

leis ją perduoti ir kitoms mamoms, 

kurioms to reikia. 
 

 Ačiū už galimybe pasimokyti 

moderatorystės meno. Supratau, kad 

tai yra tikru tikriausias menas 

pajusti, išjausti kiekvieną mamą, 

pajusti save ir bendrai kuriamą 

atmosferą. Juk susiburiame kaip 

nepažįstamos, o išsiskiriame 

"apnuoginusios" viena kitai kartais 

net slapčiausias savo sielos kerteles, 

tapdamos artimesnėmis net už 

geriausius draugus! 
 

Galime pasidžiaugti, kad „Ko reikia kiekvienai mamai“ moderatorių mokymai pradeda plisti ir 

kituose Lietuvos miesteliuose. Dėl tokio poreikio yra suderinta, su Lietuvos šeimos centro direktore 

Vijoleta Vitkauskiene, ir numatyta net organizuoti Kauno arkivyskupijos šeimos centre šių 

moderatorių mokymus.  Į juos bus kviečiamos moterys iš visos Lietuvos.   

Mamų klubas 

Sulig rugsėju daug kam 

prasidėjo ir naujas 

gyvenimo etapas - 

pažintis su darželiu. 

Pirmajame Mamų klubo 

susitikime (po vasaros) ir 

kalbėjome apie šio 

laikotarpio iššūkius, ką 

derėtų žinoti tėvams, kaip 

lengviau adaptuotis 

(jiems ir vaikams). 

Rugsėjo 20 d. apie tai kalbėti buvo pakviesta katalikiško darželio "Mažutėliams" vadovė ses. 

Viktorija Voidogaitė CC, kuri kalbėjo apie "Tėvų ir vaikų adaptaciją darželyje". Į pirmą susitikimą 

atėjo  6 mamos  su savo vaikučiais. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Laida 

Rugsėjo 26 d. šeimų bendruomenių koordinatorė J. Pocevičienė dalyvavo 

laidoje "Horizontai" XFM studijoje, kur su laidos vedėja Gražina kalbėtasi 

apie Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre vykstančius Mamų klubo 

susitikimus ir mokymus "Ko reikia kiekvienai mamai".   

 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

Rugsėjo 10 d. Vilniaus arkivyskupijoje besidarbuojantiems darbuotojams ir 

savanoriams buvo suorganizuota piligriminė kelionė į Šiluvą, kur vyko 

Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Šilinių) atlaidai, o Vilniaus 

arkivyskupas Gintaras Grušas aukojo Šv. Mišias. Kelionėje autobusu mus 

lydėjo ganytojas vyskupas Arūnas Poniškaitis. Piligrimystės metu širdis 

puošėme ir ruošėme maldomis, įžvalgomis, Susitaikinimo ir Eucharistijos 

sakramentų malonėmis. Laikas buvo ribotas, gan trumpas atvažiavus į tokią 

vietą, bet iki šiol vis dar mename ypatingą bendrystės dovaną ir tikrumą. Iš 

Šeimos centro važiavo 4 darbuotojai. 

 

Renginiai visuomenei 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Socialinio darbuotojo dienos minėjimas 

Socialinio darbuotojo dieną, kuri švenčiama rugsėjo 27 d., šiemet paminėjome netradiciškai. Ryte 

sulaukėme svečių iš Vilniaus – Lietuvių Katalikų Religinės šalpos atstovų, kurie domėjosi Krizinio 

nėštumo programa. Ši programa Kauno arkivyskupijos šeimos centre veikia nuo 1997 m. Programos 

koordinatorė Aušra Bačėnė papasakojo apie moterims/šeimoms teikiamą pagalbą šeimos centre, 

gimdymo namuose ir apie Rachelės vynuogyno rekolekcijas, kurios skirtos išgyvenantiems netektį 

dėl aborto, persileidimo ar kūdikio mirties. Šių rekolekcijų metodikos vertimą finansavo Lietuvių 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Katalikų Religinė šalpa, kuri taip pat remia ir Krizinio nėštumo programą. Po svarbaus susitikimo 

vykome į nedidelę kelionę, kurios metu vaišinomės, dainavome, ir gamtos grožiu gėrėjomės 

Dubravos rezervatinėje apyrubėje, Žiedždrių geologiniame take bei nuo Pakalniškių piliakalnio.  

Kardinolo sutikimas 

Su palaiminimo malda spalio 8 d. arkivyskupijos kurijos kieme kartu su kurijos, kitų institucijų 

darbuotojais ir Kauno kunigų seminarijos bendruomenė džiugiai sutikome kardinolą Sigitą 

Tamkevičių, parvykusį iš Romos po Kardinolų skyrimo konsistorijos.  

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=7414  

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Spalio 5 d. Panevėžio Bendruomenių rūmuose vyko Panevėžio vyskupijos Atsinaujinimo diena 

„Pakrikštyti ir siunčiami“. Popiežius Pranciškus spalio mėnesį paskelbė Ypatinguoju misijų 

mėnesiu, tad ir Atsinaujinimo dienoje buvo aktualu prisiminti savo, kaip krikščionio, misiją ir 

atpažinti, kur ir kokiai misijai esame siunčiami. 

Susirinkusiuosius pasveikino Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir pakvietė dieną 

pradėti misijų mėnesio malda.  

Atsinaujinti dvasioje ir visą dieną širdis kelti link Viešpaties padėjo šlovintojai iš Vilniaus –

Maranata bendruomenės šlovinimo grupė Naujas Kraujas.  

Kad labiau suprastume ir daugiau sužinotume apie Ypatingąjį misijų mėnesį, kun. salezietis 

Allesandro Barelli pristatė interneto svetainę www.misijos.katalikai.lt ir atliktus darbus tam, kad, 

naudodamiesi jau paruošta medžiaga, sielovadoje galėtume vis labiau išpildyti popiežiaus kvietimą – 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=7414
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dar labiau sužadinti visos Bažnyčios misijinį sąmoningumą ir paskatinti misijinės sielovados 

pokyčius.  

Kun. redemptoristas Rastislav Dluhy pradėdamas savo katechezę priminė Šv. Jono Pauliaus II mintį: 

„Jei būsime paklusnūs Šv. Dvasiai, daug žmonių susidurs su Dievo malone, atsivers, pasipils misijų 

gausa“. Ir dabar, kaip pabrėžė kunigas, šis laikas, šis misijų mėnuo yra ypatingas malonės metas, 

kurio metu įvyks kažkas nepaprasto ir nuostabaus. Tai fantastiška galimybė susitikti su Viešpačiu. 

Tad esame popiežiaus Pranciškaus kviečiami leistis į nuostabų nuotykį ir tęsti prasidėjusį Bažnyčios 

atbudimą. Kun. Rastislav kvietė, kad susitiktume su Jėzumi patys ir padėtume su Juo susitikti 

kitiems, taip pat svarbu suprasti, kad Jėzus mūsų laukia kiekvieno asmeniškai ir kartu visų savo 

bendruomenėje. Pirmiausiai kiekvienas esame kviečiamas atnaujinti savo meilę Jam ir paklausti 

savęs, ką galiu padaryti, kad kiti per mane susitiktų Dievo Sūnų? Labai svarbus yra kiekvieno 

asmeninis liudijimas. Būti langu, per kurį Jėzus žvelgia į kitą. Ir kartais, norint būti misionieriumi, 

reikia visai nedaug: savo facebook‘o ar instagram‘o profilyje pasidalinti popiežiaus Pranciškaus 

žinute. Baigdamas katechezę kun. Rastislav kreipėsi į kiekvieną: „Šį ypatingą misijų mėnesį esi 

kviečiamas paklausti savęs, kur mane Viešpats kviečia ir krikšto metu gautą misiją įgyvendinti: būti 

misionieriumi, kad kitas, mano artimas, susitiktų Jėzų“. 

Po skanių pietų, antroje dienos dalyje rinkomės į teminius susitikimus. 

Redemptoristai kun. Rastislav Dluhy ir kun. Peter Hertel teminiame susitikime „Kasdien dalykitės 

Gerąja Naujiena! …bet kaip?” kvietė atsiverti šiam malonės ir susitikimo laikui. Esame pakrikštyti, 

todėl esame siunčiami. Siunčiami dalytis su kitais tikėjimu. Misionierystė – tai gyvenimas Dievo 

meile. Ir jei tikrai ją esu patyręs, ja gyvenu, jos jau negaliu savyje sulaikyti – aš trokštu ja dalytis ir 

noriu, kad ir kiti ja gyventų. Tad šis misijų mėnuo skirtas tam, kad vėl iš naujo sutiktume Jėzų Kristų, 

ir vėl užsidegtų mūsų širdys liudijimui. 

Sutuoktiniai Tomas Etxezerreta ir Sara Arrizabalaga liudijo apie šeimą, kaip esminę šių dienų misiją. 

Sutuoktiniai liudijo apie savo pašaukimą, kaip jie troško vykdyti Dievo valią, ir kad ji buvo šiek tiek 

kitokia nei tikėjosi. Abu pabrėžė tai, kad nepaisant savo nuodėmingos praeities Dievas juos mylėjo ir 

kvietė juo sekti. Tomas ir Sara akcentavo bendruomenės svarbą – „Kaip vaikams reikia šeimos, taip 

ir tėvams reikia bendruomenės, kuri palaikytų ir sustiprintų. Kai manyje nėra tikėjimo, Bažnyčia jį 

turi, todėl visuomet jo man duoda, kai tik paprašau“. 

Studentės Bernadeta Kaminskaitė ir Džiugilė Kersnauskaitė dalinosi savo patirtimi grupėje „Misija 

‚Tanzanija‘: tik ėjimas“. 2018 metais merginos kartu su kitais jaunais žmonėmis vyko į Tanzaniją. 

Šešias savaites gyvendami kartu su vietiniais žmonėmis, jaunuoliai nesiekė parodyti, kaip mes 

Europoje geriau gyvename. „Mūsų misija, – dalinosi savanorės,– buvo dovanoti savo laiką, priimti 

gaunamas dovanas, tiesiog būti su vietiniais dalinantis savo gyvenimu“. Ši misijų patirtis pakeitė jų 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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mąstymą, nusistovėjusius stereotipus, priminė, kaip svarbu išmokti vertinti ir dėkoti už tai, ką mes 

turime, prie ko esame taip įpratę, kad nebemokame nuoširdžiai džiaugtis.  

Taip pat Maranata bendruomenės nariai meldėsi už tuos, kuriems buvo reikalinga užtarimo malda. 

Sugrįžę į didžiąją salę renginio dalyviai, padedant sesei Aušros Vartų Marijai SSVM, apmąstė Credo, 

kad dar kartą atnaujintume žinias ir iš naujo apmąstytume mūsų tikėjimo tiesas ir tai, ką išpažįstame.  

Atsinaujinimo dieną užbaigėme švęsdami Eucharistiją. Liturgijai vadovavo vyskupas Linas 

Vodopjanovas OFM, kartu koncelebravo 

vyskupijos dvasininkai: kun. Gediminas 

Jankūnas, kun. Raimondas Kazlauskas, kun. 

Dainius Matiukas, kun. Justas Jasėnas. Liturgijoje 

tarnavo vyskupijos seminaristai. Klausant 

išpažinčių patarnavo kun. Eugenijus Troickis, 

kun. Vitalijus Kodis, kun. Žilvinas Treinys.  

Vyskupas homilijoje ragino atsiliepti į Dievo 

siuntimą: „Per krikštą gavome malonę ir pareigą, 

tad turime eiti. Turime veikti. Nesitikėti vien 

gauti. Bet tam, kad būtume misionieriai, 

nereiškia, kad turime keliauti į kitus žemynus ar 

daryti didingus darbus. Savo kasdienėje aplinkoje, savo šeimoje, mes jau galime ir turime būti 

misionieriai savo pavyzdžiu ir vertybėmis liudydami Kristų, gyvendami mūsų tikėjimu.“ Ganytojas 

priminė, kad ne vien žodžiais, bet darbais, o kartais ir savo tyliu buvimu šalia kito galime parodyti 

Jėzaus meilę kitam. 

Dėkojant ir džiaugiantis įvykusiu renginiu norisi užbaigti popiežiaus Pranciškaus žodžiais: „Nė 

vienas nėra nenaudingas ar nesvarbus Dievo meilei. Kiekvienas iš mūsų esame misija pasaulyje, nes 

esame Dievo meilės vaisius.“ 
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Skelbimai 

 

Mielos Moterys, 

Jei norite vesti grupes mamoms, auginančioms ikimoklinukus, ateikite į mokymus „Ko 

reikia kiekvienai mamai“ lapkričio 26-27 d. 

„Mamos turi poreikių. Mamos turi išmokti atpažinti ir patenkinti savo poreikius, tada 

jos galės geriau patenkinti savo vaikų poreikius“ (iš knygos „Ko reikia kiekvienai 
mamai“). 

Kodėl Jūsų reikia? Gausybė ikimokyklinukų mamų trokšta moteriškos bendrystės, 

tačiau joms trūksta žmogaus, kuris gebėtų pakviesti, suburti visas į vieną ratą. Jūs 

galite būti tas žmogus! 

Kaip viskas vyks? Jūs dalyvausite dviejų dienų mokymuose. Juose susipažinsite su 

programa „Ko reikia kiekvienai mamai“ ir grupės vedimo principais, pasidalysime 

programos organizavimo patirtimi.  

Vėliau Jūs kviesite savo parapijos ikimokyklinukų mamas skaityti knygą „Ko reikia 

kiekvienai mamai“, dalyvauti vienuolikoje susitikimų ir drauge ieškoti kelio, kaip jos 

galėtų pasirūpinti savimi. 

Ką sako grupėje dalyvavusios ikimokyklinukų mamos? „Susitikimai man suteikė 

bendrystės su kitomis mamomis jausmą, kurio labai trūko. Padėjo išsigryninti mintis, 

susitelkti į savo poreikius ir suvokti, kad turiu pasirūpinti savo emocine sveikata – tai 

yra gyvybiškai svarbu visai šeimai“. 

Mokymų laikas: antradienis 11.00 – 14.00, trečiadienis 11.00 – 14.00. 

Vieta: Lietuvos šeimos centras , Papilio g. 5, Kaunas 

Labai Jūsų laukiame! 

Registracijos rinkliava 10 Eur. 

Po mokymų kiekviena dalyvė bus kviečiama vesti bent po vieną mamų grupę savo 

parapijoje ar kitoje artimoje aplinkoje, bendradarbiaujant su parapija. Šeimos centro 

palaikymas garantuojamas! 

Registracija iki lapkričio 21 d. adresu lsc@lcn.lt arba telefonu  865636661 (9-16 val.) 
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