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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

NEGIMUSIO KŪDIKIO DIENA – LAPKRIČIO 23-OJI 

1955 m. lapkričio 23 d. Lietuvos TSR ministro įsakymu buvo įteisinti abortai. Tuomet buvo 

vadovaujamasi neva moksliniu įsitikinimu, jog negimęs – dar ne žmogus. Ir dabar Lietuvos 

Respublikoje tebegalioja ta pati tvarka, leidžianti moterims pačioms spręsti iki 12-tos nėštumo 

savaitės ar leisti savo vaikui gimti.  

Kad abortas yra nuodėmė dar iki šio įstatymo kalbėjo daugelis kunigų. Palaimintasis vyskupas 

Teofilius, gyvendamas Birštone, 1956 m. gruodžio 23 d. parašė šį paskutinį ganytojo laišką savo 

vyskupijos tikintiesiems. Štai jo ištrauka apie abortus: „Pagaliau, Brangiausieji, turiu priminti Jums 

Katalikų Bažnyčios, mūsų Motinos, mokslą apie negimusios žmogaus gyvybės panaikinimą, arba, 

kaip dabar sakoma «abortą». Taigi Bažnyčia mus mokina, kad negimusios gyvybės panaikinimas — 

abortas, kokiu nors laiku ar būdu bebūtų padarytas, yra tikra žmogžudystė, gyvo žmogaus nužudymas 

— užmušimas“.  

Lietuvos dvasininkija ir iki šio įstatymo ir po jo išleidimo nuolat primindavo žmonėms, kad abortas 

yra blogis ir, kaip mokėjo, stengėsi žmones nuo jo atgrasinti.  

Gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacija, vadovaujama A. Narvilienės, 

inicijavo, kad 1990 m. lapkričio 24 d. negimusiems kūdikiams atminti vienu metu skambėtų visų 

Vilniaus bažnyčių varpai. 

Lietuvos šeimos centrai šią dieną pradėjo 

minėti 1995 metais bendra malda už 

negimusius ir jų artimuosius. Šią dieną 

prisimename visus mažylius, kurie išėjo 

per anksti – tai šeimų netektys 

persileidimo metu, gimę negyvi ar mirę 

kūdikiai. 

Kviečiame besilaukiančias ir 

nerimaujančias mamas, poras pasikalbėti 

su Krizinio nėštumo programos ar Krizinio 

nėštumo centro darbuotojomis. Krizinio 

nėštumo centras yra Vilniuje, tačiau 

darbuojasi visoje Lietuvoje. Kontaktus 

rasite: 

https://neplanuotasnestumas.lt/kontaktai-2/ 

Krizinio nėštumo programą Kaune galite 

pasiekti tel. (37) 32 11 22 el. p. 

laukimas@lcn.lt  

O jei netekote negimusių vaikelių savo ar 

ne savo noru – dalyvaukite Rachelės 

vynuogyno rekolekcijose, kad 

atsisveikintumėte su negimusiuoju ir 

pradėtumėte naują gyvenimą.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
mailto:laukimas@lcn.lt
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Popiežius Jonas Paulius II enciklikoje Evangelium Vitae rašė: 

„Norėčiau dabar tarti keletą žodžių specialiai moterims, kurios patyrė abortą. Bažnyčia gerai žino 

daugybę veiksnių, galėjusių lemti jūsų sprendimą; ji neabejoja, kad daugeliu atveju šis sprendimas 

buvo skausmingas ar net sukrečiantis. Galbūt žaizda jūsų širdyje dar nėra užgijusi. Tai, kas atsitiko, 

tikrai buvo ir tebėra labai bloga. Bet nenustokite drąsos ir nepraraskite vilties. Geriau pasistenkite 

suprasti, kas atsitiko, ir garbingai tai išgyventi. Jei dar nenusižeminote ir su pasitikėjimu neatsivėrėte 

atgailai, padarykite tai. Maloningasis Tėvas pasirengęs suteikti jums savo atleidimą ir ramybę 

Susitaikymo sakramentu. Pagaliau suprasite, kad niekas nėra galutinai prarasta ir pajėgsite paprašyti 

atleidimo savo kūdikį, dabar gyvenantį Viešpatyje. Draugiškai ir su išmanymu padedant bei patariant 

kitiems žmonėms, remdamosios savo pačių skausmingu patyrimu, jūs galite tapti iškalbingiausiomis 

kiekvieno žmogaus teisės į gyvybę gynėjomis. Per savo įsipareigojimą gyvybei tapsite naujo požiūrio 

į žmogaus gyvybę skatintojomis – ar priimtumėte kitų vaikų gimimą, ar sveikintumėte ir 

apglėbtumėte rūpesčiu tuos, kuriems labiausiai trūksta artimo žmogaus“. 

 

Sausio 10 – 12 dienomis Lietuvoje svečiuosis Leo Patalinghug – garsus filipinietis kunigas iš JAV. 

Jis yra profesionalus kulinaras, buvęs breiko šokėjas, bei kovos menų meistras.  

Kunigas Lietuvoje surengs du kulinarinius šou, kurių metu ir pagamins patiekalą ir pasidalins 

idėjomis kaip sustiprinti meilę.  

Kunigo Leo kulinariniai šou Lietuvoje: 

https://www.youtube.com/watch?v=G3sFlgwrb-A  

Vilniuje kunigo Leo kulinarinis šou “Prieskoniai santuokai” apie santykius poroje vyks sausio 10 d., 

19 val. “Radisson Blu Hotel Lietuva” viešbutyje (Konstitucijos pr. 20). Bilietus platina TIKETA: 

https://www.tiketa.lt/LT/kunigo_leo_kulinarinis_sou_prieskoniai_santuokai_22573 

Šiauliuose kunigo Leo kulinarinį šou galėsite stebėti sausio 12 d., 12 val. Šiaulių arenoje vyksiančioje 

Šiaulių vyskupijos šeimų šventėje „Aš esu gyvybės duona“. Kulinarinis šou “Kad skirtingi požiūriai 

nesugadintų vakarienės džiaugsmo“ – apie visos šeimos santykius.  

Kvietimus į šeimų šventę platina Šiaulių vyskupijos šeimos centras: juos užsisakyti galite 

elektroniniu paštu svscentras@gmail.com , telefonais 8 415 20 626 (darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 

val.), 8 652 73 662 (kiekvieną dieną nuo 9 val. iki 21 val.) arba užsukę į Šeimos centrą, arba knygyną 

“Prie katedros“ Tilžės g. 186. Kvietimus bus galima įsigyti ir šventės dieną, atvykus į renginį. Už 

kvietimus yra renkama solidarumo rinkliava – 5 Eur už kvietimą, vaikai iki 7 metų įleidžiami 

nemokamai, be kvietimo. 

Kas yra kunigas Leo Patalinghug? 

https://www.youtube.com/watch?v=G2xIcNU4tMM 

 

Jaunimo rengimas šeimai 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

„Pažink save“ programa 

"Pažink save" jau ir Marijos radijuje! Tiesioginis eteris kas antrą pirmadienį 20 val. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=G3sFlgwrb-A
https://www.tiketa.lt/LT/kunigo_leo_kulinarinis_sou_prieskoniai_santuokai_22573
mailto:svscentras@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=G2xIcNU4tMM
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Spalio 5 d. „Pažink save“ savanoriai lankėsi Nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose. 

Faustos Palaimaitės SF refleksija: 

„Šiandien mūsų kalėjimuke buvo dar vienas stebuklas: visą dieną virš 20 vaikinų dalyvavo 

lytiškumo ugdymo programoje "Pažink save", kurią vedė Kauno arkivyskupijos šeimos centro 

savanoriai. Iš viso 4 paskaitos, pokalbiai, užduotys. Vaikinams teko gerai patyrinėti, kas gi jų 

svarbiausia vertybė - ir daugeliui buvo šeima. Savanoriai stebėjosi sąmoningumu: moksleivių 

grupėse pasitaiko, kad į vertybių sąrašą patenka tokie dalykai, kaip telefonas, kompiuteris ar 

pan..., o vaikinams svarbiausios dvasinės vertybės. Susipažinome su vyro ir moters stereotipais, 

kas juos formuoja. Vaikinams vis dėlto buvo svarbiausia, kad mergina būtų tvarkinga ir 

protinga. 

Temoje apie pornografiją ir masturbaciją jaunuoliai galėjo gauti nemažai informacijos, kuri yra 

nutylima: apie žalą, apie faktą, kad didelė dalis žiaurius nusikaltimus darančių žmonių pradėjo 

nuo pornografijos žiūrėjimo. Kai atsiranda priklausomybė, pasikeičia požiūris į žmogų, 

asmenybės matymas išnyksta, ypač priešingos lyties, tai veda į asocialumą - nebegebėjimą 

bendrauti, į egzistencijos beprasmiškumą. Paskutinė tema buvo apie gyvybės pradėjimą, 

vystymąsi, atsakomybę už savo vaiką nuo pradėjimo momento, apie aborto pasekmes ir apie 

drąsą priimti naują gyvybę. Labai dėkojame savanoriams. Pabaigoje prašėme jaunuolių parašyti 

grįžtamą ryšį apie programą: įvertinimai buvo nuo 9 iki 10. Visi nori programos tęsinio“. 

Lapkričio 22-24 d. organizuojamas „Pažink save“ savaitgalis Kaune. Renginys skirtas 16-30 metų 

jaunimui. 

Registruotis adresu: https://forms.gle/tnS5QacxTKtFpgfs8 

Daugiau informacijos: pazinksaviukai@gmail.com, tel.nr. 8 627 71837 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Marijampolės dekanato ŠC toliau vykdo susitikimus su jaunimu mokyklose 

Spalio 21 d. Marijampolės J. Totoraičio progimnazijos ketvirtokų mokytojos pakvietė pokalbiui apie 

kūdikio atėjimo į šį pasaulį paslaptį. Berniukų ir mergaičių grupėse vaikai žiūrėjo filmuką ,,Sveiki, 

esu čia”, domėjosi muliažais, vaizduojančiais negimusius mažylius, dalinosi savo žiniomis, kėlė 

jiems rūpimus klausimus. Mergaitėms jau rūpėjo sužinoti, kaip tampama mama, kodėl atsiranda 

mėnesinės, berniukams – lyčių skirtumai. Užsiėmimus vedė Lina Braukylienė. 

Spalio 25 d. Marijampolės Sūduvos gimnazijoje lankėsi Vilkaviškio dekanato ŠC savanoris Evaldas 

Plečkaitis. Susitikimuose su trijų 11 kl. moksleiviais jis pristatė programą “Pažink save”, kurioje 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://forms.gle/tnS5QacxTKtFpgfs8
mailto:pazinksaviukai@gmail.com
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savanoriavo dar studijų Kaune metais drauge su žmona Vilija, kuri ką tik pagimdė trečią vaikelį. 

Beje, pora jau keletą metų rengia santuokai sužadėtinių poras Vilkaviškio šeimos centre, organizuoja 

jaunimo savaitgalių susitikimus. Susitikimo metu Evaldas pabrėžė, kaip svarbu pažinti vienas kitą, 

naudodamas akmenėlių pavyzdį – mokiniai juos pasirinkdami ir duodami vardus nerado dviejų 

vienodų. Po susitikimo keli vaikinai priėjo ir padėkojo, sakydami, kad užsiėmimas buvo labai įdomus 

ir įtraukiantis. 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Seminarų ciklas sužadėtinių grupių vadovams 

Lapkričio 5 d. Šeimos centre 

prasidėjo seminarų ciklas, skirtas 

sužadėtinių grupių vadovams. 

Pirmąjį seminarą tema „Šeima – tai 

vyro ir moters, kaip sutuoktinių, 

tėvų, vaikų ir giminių 

bendruomenė. Kaip ją kurti, 

stiprinti ir gaivinti?“ vedė doc. dr. 

Nijolė Liobikienė. Pagrindinis 

dėmesys buvo skirtas vienam iš 

svarbiausių Bažnyčios dokumentų 

apie šeimą – Jono Pauliau II 

apaštališkajam paraginimui 

Familiaris Consortio.  

Remiantis psichoterapeutės Virginijos Satir modeliu susirinkusieji buvo pakviesti pagalvoti apie savo 

šaknis, apie kurias pernai vykusio vizito metu kalbėjo popiežius Pranciškus. Dalyviai dalijosi savo 

mintimis, įžvalgomis ir turėjo galimybę užduoti klausimus. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=7529  

Sekantis tęstinis seminaras vyks lapkričio 19 d. tema „Gyvybės perdavimas. Lytiškumas, 

vaisingumas, žmogaus orumas. Ar visada lengva priimti šią Dievo gerumo dovaną?“. 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Sužadėtinių rengėjų mokymai Šiauliuose 

Spalio 12 dieną sužadėtinių rengėjai susirinko į mokymus kūno teologijos tema. Dovydas Kučinskas 

mielai sutiko pasidalinti su mumis savo įžvalgomis iš šv. Jono Pauliaus II raštų. „Dievas sukūrė 

žmogų pagal savo paveikslą“ – ką tai reiškia mums 

žmonėms, kodėl šv. Raštas būtent taip perteikia žmogaus 

sukūrimą. Dievas numatė planą žmonijai – pradėjo kūrimą 

nuo Adomo, ir įdėjo jam bendrystės troškimą. O kai buvo 

atvesta jam Ieva, jis iš džiaugsmo sušunka „Pagaliau...“.  

Tokiomis ir panašiomis įžvalgomis dalinosi Dovydas su 

sužadėtinių rengėjais, kurie tiesiogiai bendraudami su 

besiruošiančiais santuokai jaunais žmonėmis, galės 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=7529


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 138                                               2019 11 15 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                

 5 

paaiškinti tiek santuokinės priesaikos prasmę, tiek teksto „Du taps vienu kūnu...“ prasmę. 

Su didžiausiu džiaugsmu klausėmės Dovydo seminaro, kuriame jis labai aiškiai įvardino pirmųjų 

tėvų ir mūsų kiekvieno asmeniškai nueinamo gyvenimo kelio sąsajas. Kiekvienas toks gilesnis 

pažinimas, kiekvienas susitikimas duoda galimybę geriau pasiruošti sužadėtinių kursams. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Pasibaigus vasarai ir pasibaigus 

santuokų bumui, rugsėjo mėnesį, 

sužadėtinių beveik neturėjome. 

Parengėme tik 10 porų mažoje grupėje. 

Srautinių paskaitų net neorganizavome, 

nes nebuvo poreikio. Tai per pastarąjį 

dešimtmetį pirmas kartas. 

Spalio mėnesį jau įvyko ženklus 

pagyvėjimas. Daug sužadėtinių 

skambino, rašė laiškus, domėjosi kada gi jiems pradėti kursus, jei jie tuoksis vasarą, kiek laiko galioja 

kursų baigimo pažyma. Praktiškai visos planuoja tuoktis 2020 metų pavasarį arba vasarą. Į spalio 

mėn. srautines paskaitas užsiregistravo 56 poros, dalis jų, dėl asmeninių priežasčių, kursų nebaigė 

arba juos atidėjo kitiems mėnesiams. 

Ir kaip kiekvieną mėnesį, taip ir spalį, buvo paruoštos 10 porų mažoje grupelėje. 

Tenka pripažinti, kad santuokų bažnyčioje po truputį mažėja ir reikia galvoti  bei diskutuoti, kokios to 

priežastys. 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

„Vakarai su šeima“ šeimų susitikimai 

Spalio mėnesį Kaišiadorių parapijoje prasidėjo „Vakarai su šeima“ šeimų susitikimai. Šiais metais 

šeimų grupėje nusprendėme klausytis kunigo, teol. dr. Benoit Domergue konferencijų  „Tikiu į vieną 

Dievą, Regimosios ir neregimosios visatos kūrėją“. Šeimos rinksis du kartus per mėnesį 

ketvirtadieniais. Susitikimai vyks pagal “Vakarai su šeima“ struktūrą: giedosime, melsimės šeimų 

intencijomis, klausysime paskaitų, diskutuosime grupelėse. Jei bus vaikų – bus ir smagioji dalis, o 

visa užbaigsime skaniąja dalimi.  

Elektrėnų dekanato šeimos centras 

Šeimos kiekvieną trečiadienį renkasi maldai ir bendrystei. Kiekvieną ketvirtadienį Šeimos centro 

savanoriai vyksta į Kazokiškių parapiją vesti „Alfa“ kurso tėvams, kurių vaikai ruošiasi Pirmai 

Komunijai.  

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 
 

Anykščių Šv. Mato parapijoje tęsiama tradicija susiburti su šeimomis 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Spalio 15 d. praėjo dar vienas sekmadienis su Šv. Mišiomis šeimoms. Susirinko gausybė žmonių, 

kurių nemaža dalis buvo mokiniai su tėveliais, besiruošiantys Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui. 

Tačiau mūsų šeimų bendruomenę visa tai labai džiugina, nes gal keletas iš tų vaikų pamatys, kad ir 

bažnyčioje gali būti gera… Pakvietėm į svečius Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokytoją 

M. Šinkūnaitę ir Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros šlovintoją A. Junokienę. Jos maloniai buvo 

nustebintos, kad viskas vyksta sklandžiai, draugiškai ir jų žodžiais tariant: „oho, kiek daug 

jaunimo…“ Kadangi spalis-rožinio mėnuo, tai vaikų kampelyje buvo padarytas rožinis iš rudens 

vaisių-kaštonų. Kiekvienas iš tų vaikų į darbelį įdeda dalelę savęs, taip mokydamasis duoti, o ne tik 

imti. Pakalbinus parapijiečius ir pasiūlius parašyti laišką Dievui, jie neatsisakė. Kai kurie juokavo, 

kad darys tai senuoju būdu per maldas, bet dauguma rašė gyvus laiškus. Labai smagu, kad žmonės 

nebijo naujovių ir, kad Bažnyčia noriai atsižvelgia į siūlomas naujienas. Norisi dar priminti, kad per 

„Tėve mūsų…“ maldą būkite visi drąsesni, susikibkime rankomis taip tvirtai, kad pasidalintume ta 

vidine jėga, kuri mus čia ir sukviečia. Tada tapsime dar stipresni! Po Šv. Mišių buvo kukli agapės 

valandėlė. Visada kviečiame prie jos prisidėti auka ar užkandėle ir kartu pabendrauti prie šiltos 

arbatos puodelio. Naujos pažintys visada įpučia į galvą naujų vėjų. Esame laimingi, patenkinti visais, 

kurie mus palaiko ir kviečiam visus norinčius pajusti tą bendrystę kiekvieno mėnesio antrą 

sekmadienį. 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Spalio 12 d. Telšių vyskupo V. Borisevičiaus 

kunigų seminarijoje įvyko Telšių vyskupijos 

šeimos centro savanorių ir darbuotojų 

konferencija. Tema „Teisingieji džiaukitės 

Viešpaties prieglobsty“ J.E. vyskupas K. 

Kėvalas pasidalijo savo įžvalgomis. LŠC 

direktorė V. Vitkauskienė supažindino su 

naujomis šeimų palydėjimo programomis. 

Aptarėme sužadėtinių registracijos ir 

koordinavimo klausimus. 
 

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

 

Rugsėjo ir spalio mėnesiais Marijampolėje 

po vasaros pertraukos vėl vyksta 

posavaitgaliniai sutuoktinių susitikimai. Į 

juos renkasi poros iš Marijampolės, Kazlų 

Rūdos, Garliavos, Kauno. Dvejus metus 

veiklą koordinavo kauniečiai Jonas ir 

Raminta. Dabar šį darbą perėmė Lina ir 

Ramūnas  iš Kazlų Rūdos.  Poros džiaugiasi 

jaukumu ir bendryste bei nuoširdžiu kunigo 

Mindaugo Martinaičio palydėjimu.  

 

Spalio 18 d. Aleksoto dekanato šeimos centras Garliavos parapijos namuose organizavo šeimų 

susitikimą. Svečiuose buvo psichologai Kristina ir Dainius Ušackai, kurie dalinosi misionieriavimo 

tema.  

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Bendravimo įgūdžių mokymai 

Spalio mėn. startavo mokymai poroms, kurios nori skirti laiko, bei dėmesio tarpusavio santykių 

puoselėjimui, tobulinimui. Išmokti bendravimo įgūdžių, kurie padeda tiksliau išsakyti savo mintis ir 

geriau suprasti sutuoktinį. 

Iš viso įvyko 2 susitikimų vakarai (iš 4), kuriuose psichologas-psichoterapeutas A.Petronis padeda 

poroms įgauti geresnių bendravimo įgūdžių. Mokymuose dalyvauja 16 dalyvių. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 138                                               2019 11 15 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                

 8 

„Ko reikia kiekvienai mamai“ (KRKM) ikimokyklinukų mamų grupės parapijose 

Po ikimokyklinio amžiaus vaikus auginančių mamų grupių "Ko reikia kiekvienai mamai" 

moderatorių mokymų įvykusių rugsėjo mėn. Šeimos centre, dvi mamos, ėmėsi burti grupeles prie 

parapijų. Spalio 23 d. startavo KRKM grupelė Kalvarijų bažnyčioje, o spalio 24 d. – pas seseris 

eucharistietes prie Šv. Kazimiero bažnyčios. Grupelės nėra gausios, Kalvarijų - penkios mamos, pas 

seseris - aštuonios, yra galimybė dar prisijungti (arba nubyrėti, kas labai realu rudenį tamsėjant 

vakarams, šaltėjant orams ir didėjant sergamumui). Bet džiaugiamės startu, ir nauja patirtimi, kai 

kiekvienos grupės moderatorei buvo suruoštas lauknešėlis iš puodelių, keramikinių dažų, teptukų, 

arbatų, cukraus, žvakių, taip aprūpinant jas susitikimams reikalingomis priemonėmis.   

Mamų klubas  

Spalio 18 d. įvyko susitikimas su žaviąja 

aktorių ir kūrėjų pora - Joana Narvide ir 

Justinu Narvidžiu, kurie su malonumu 

pravedė interaktyvų užsiėmimą mamoms 

ir vaikams "Meškuliai mokosi bendrauti". 

Štai, taip smagiai linksminasi mamos su 

vaikučiais, šeimos centro, mamų klube. Iš 

viso atėjo 10 mamų su savo mažyliais. 

Vienos mamos atsiliepimas: 

 Visa ~50 min. Meškulių muzikinė teatrališka programa yra labai įtraukianti. Charizmatiškieji 

aktoriai kaip magnetas prikaustė vaikų ir mamų dėmesį savo besikeičiančiais balsų tonais, 

greitėjančia bei lėtėjančia muzika, žaismingais pakutenimais, šokiais, juoku ir žvilgsniais.  

Atkurti ir išsaugoti 

Jau baigiamas ruošti naujas edukacinis projektas šeimoms negalinčioms susilaukti vaikų ir 

susiduriančiomis su vaisingumo iššūkiais. Kursą ves žinomi mūsų bendradarbiai ir lektoriai. Šis 

kursas vyks vieną kartą į mėnesį, penkis šeštadienius. Projektas startuos 2020 m. sausio mėn. 25 d. 

Kitame Aplinkraštyje pateiksime skelbimą.  

Lietuvos šeimos centras 

Spalio mėnesį vyko net dvi savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams „Sutuoktinių susitikimai“. Spalio 

11 – 13 dienomis vienos jų vyko Trinapolyje, o spalio 15 – 27 dienomis – Žemaičių Kalvarijoje. 

Abiejuose buvo daug dalyvių, o atsiliepimai – puikūs: 

 Gavau didelį patvirtinimą, kad tik išsikalbėdami galime labiau suprasti vienas kitą. Kiekviena 

Jūsų patirtis skaldė akmeninę mano širdį, minkštino ją, drąsino. Tikrai ne žinios priverčia 

širdį ašaroti ir pradėti jausti, bet ta jėga, sklindanti per jūsų dalinimąsi. Ji nuginkluoja. Ta 

jėga braunasi iki gelmių ir verčia atsiverti mano širdį savo žmogui. (Moteris, 45 m.) 

 Sužinojau daug naujo. Po tokių rekolekcijų vėl atgyji, įgauni ryžto. Atsiranda vėl daugaiu 

vilties, nebeatrodo daug kas taip blogai. Žodžiu, vėl norisi gyventi ir dėkoti Dievui už viską. 

(Vyras, 59 m.) 
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 Kartais atrodo, kad visi gyvena „normalų“ gyvenimą ir tik tu vienas kapstaisi su savo 

skauduliais. Supratau, kad su Dievo pagalba viskas įveikiama. Turiu vilties, kad atrasiu 

ramybę savo širdžiai ir sielai. Supratau, kiek daug yra aplink nuostabių žmonių! (Moteris, 48 

m.) 

 Ačiū už jūsų, vedančiųjų, drąsą, nuoširdumą,/.../ už liudijimus ir pavyzdžius, kad ir iš 

skausmingiausių ir sudėtingiausių situacijų yra išeitis ir kelias. (Vyras, 48 m.) 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Susitikimas su Jonavos dekanato Šeimos centro savanoriais 

Apie sužadėtinių rengimą Santuokai, šeimų poreikius ir iškylančias problemas spalio 29 d. 

diskutavome su Jonavos dekanato šeimos centro savanoriais. Dėkojame Jonavos dekanui kun. 

Virginijui Birjotui ir Šeimos centro vadovei Rasai Ambrulevičienei už tarnystę ir šiltą priėmimą. 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Spalio 26 dieną VVŠC sukvietė dekanatų šeimos 

centrų vadovus į susitikimą tema ,,Kaip pritraukti 

savanorius ir jos išlaikyti?“ Susitikimą vedė 

Lietuvos šeimos centro direktorė Vijoleta 

Vitkauskienė.  

Prieš išsakydama įžvalgas ir duodama patarimus, 

Vijoleta mus pakvietė prisiminti mūsų savanorystės 

patirtį, kas pakvietė mus į šią veiklą ir kodėl mes 

atsiliepėme. 

Buvo pateikta konkreti struktūra kaip ir kokiais 

kanalais naudotis ieškant žmonių savanorystei. 

Pabrėžta, kad jie turi ne tik būti tikintys, bet ir 

gyventi pagal Bažnyčios mokymą bei būti priėmę Santuokos sakramentą. 

Mūsų dekanatų šeimos centrai negali pasigirti savanorių gausa, todėl šis susitikimas davė aiškumą, 

kaip žmones sudominti, pakviesti ir išlaikyti savanorystėje. Pjūtis didelė, o darbininkų maža, todėl 
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buvo atkreiptas dėmesys ir į tai, kad mes patys turime būti maldos žmonėmis ir savo prašymus sudėti 

prie Viešpaties kojų.  

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 
 

Šeimos centras globoja savanores Niną ir Akvilę, tarnaujančias Santaros vaikų onkochemoterapijos 

skyriuje, jos išreiškė poreikį mokymų, kurių metu būtų papasakota apie būdus savanoriauti 

nenualinant savęs tarnystėje, kur tenka neretai lydėti ne tik į gyvenimą, bet ir į mirtį. Kadangi Šeimos 

centras tokių mokymų neorganizuoja, buvo susisiekta su Pal. M. Sopočkos hospisu ir paprašyta jų 

priimti į hospisą spalio pabaigoje vyksiančius mokymus savanoriams, kurių metu mokoma, kaip 

rūpintis mirštančiuoju, palydint ir išpildant tiek fizinius, tiek dvasinius poreikius, bei aptariami 

įvairūs psichologiniai aspektai. Pastebėjome, kad savanorėms labai svarbus yra Šeimos centro 

palaikymas ir turėjimas su kuo pasitarti.  

 

Renginiai visuomenei 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Tėvų katechezė 

Nuo spalio mėnesio kiekvieną trečiadienį, Kaišiadorių parapija pradėjo I Komunijos ir Sutvirtinimo 

sakramentams besiruošiančių tėvų  katechezės. Tėveliai klauso lektoriaus A. Lukoševičiaus vedamų 

„Tikėjimo pagrindų“ katechezių,  po kurių vyksta  pasidalinimai grupelėse. Už programą atsakingas 

Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centras, tačiau  šeimos centro savanoriai taip pat pakviesti padėti 

moderuoti grupeles, užmegzti ir palaikyti ryšį su tėvais. Susitikimus lanko 120 tėvų. 

Mamų klubas 

Į šeimos centrą kreipėsi būrelis mamyčių norinčių rinktis ir dalintis motinystės džiaugsmais ir 

iššūkiais. Kiekvieną antradienį, rytais, Sielovados centro koridoriai tampa vežimėlių stovėjimo 

aikštelėmis, pasigirsta vaikų juokas ir ašaros. Mamytės tariasi, kokiomis temomis kalbėsis, kas joms 

svarbu. Kelios mamytės planuoja dalyvauti „Ko reikia kiekvienai mamai“ mokymuose Kaune ir 

vėliau vesti susitikimus pagal šią programą. 

Susitikimas su kunigais  

Spalio 29 d.  Kaišiadorių vyskupijos šeimos centre vyko susitikimas ir pasitarimas su kunigais dėl 

šeimos centro veiklų, strategijos, kaip galima būtų išjudinti šeimų sielovadą parapijose, ko siektume 

savo vyskupijoje. Susitikime sudėliojome savo viziją, kurią norėtume įgyvendinti. Taip pat 

įsivardijome ir sunkumus, su kuriais susiduriame parapijose.  

 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ sutikimas 
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Spalio 8 d. su palaiminimo malda ir šypsenomis arkivyskupijos kurijos kieme sutikome kardinolą 

Sigitą Tamkevičių SJ, parvykusį iš Romos po Kardinolų skyrimo konsistorijos, o spalio 19 d. Kauno 

arkikatedroje šventėme kardinolo Padėkos šv. Mišias. 

„Pati didžiausia Dievo dovana buvo kryžius, kurį gavau sovietinio teismo ištarme, kai jau buvau 

nuėjęs ilgą kunigystės kelią. Anuomet neatrodė, kad kryžius buvo dovana – mes daug ką 

perkainuojame tik žvelgdami iš perspektyvos. Lagerio ir tremties kryžius , be jokios abejonės, buvo 

didesnė Dievo dovana už kardinolo purpurą. Titulai kartais žmogų net gadina, o kryžius, jeigu jis 

nešamas prisilaikant Dievo rankos, visuomet padeda dvasiškai augti“, - kalbėjo kardinolas. 

Mamų klubo užsiėmimai 

Kiekvieną ketvirtadienį 10 val. Šeimos centre renkasi mamos su vaikučiais. Čia jos dalijasi savo 

jausmais, patirtimi ir susitinka su įvairių sričių specialistais. Spalio 24 d. mama Jurgita supažindino 

su ekologiškomis valymo priemonėmis. Juk tai svarbu kiekvienai mamai ! Ta proga išsivalėme ir 

Šeimos centrą. 😊 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Spalio 12-oji – Pasaulinė organų donorystės ir transplantacijos diena. Ta proga spalio 11 dieną prie 

Vilkaviškio katedros susirinko nemažas būrys žmonių. Dažnai recipientai ir jų šeimos nariai neturi 

galimybės tiesiogiai ištarti ”ačiū” už išsaugotą gyvybę, todėl šio renginio metu kviečiama viešai, 

visiems kartu padėkoti kiekvienam organų donorui.Prie šios kilnios iniciatyvos palaikymo prisidėjo ir 

renginio partneriai Vilkaviškio savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vilkaviškio dekanato 

šeimos centras bei Vilkaviškio pradinės mokyklos 4d klasės mokiniai (mokyt. L. Skaisgirienė). 
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Mokinių lūpomis skambėjo žodžiai apie neatlygintiną donorystę, kaip 

krikščioniškos broliškos meilės auką. Juk vienas donoras gali išgelbėti net 7 

žmonių gyvybes. Buvo kviečiama pasirašyti organų donoro kortelę. 

Iniciatyvą palaikė ir Vilkaviškio parapijos vaikai, kurie kartu su sese vienuole 

Daiva Staškevičiūte skambant gitaros garsams giedojo Gyvybės dovaną 

aukštinančias giesmes. Širdies formos liepsnelių jūroje, tikimės, jog 

kiekvienas renginio dalyvis susimąstė apie gyvybės kainą ir galimybę tapti 

organų donoru. 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Lapkričio 9 dieną pradedame švęsti Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidus. Visus 

tikinčiuosius kviečiame atvykti į Vilnių ir melsti Mergelės Marijos globos bei užtarimo. Programa 

lietuvių k. galima rasti čia: 

https://www.ausrosvartai.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=57 
 

Politika 
 

2019 m. spalio 8-9 dienomis Briuselyje įvyko FAFCE tarybos susirinkimas. Jame Lietuvos šeimos 

centrus atstovavo A. Petronis. Susirinkime buvo patvirtintas Italijos prezidentavimas FAFCE. Aptarta 

FAFCE veikla 2019 metais. Daug dėmesio skirta EU rinkimų projektui “Vote for Family”, kurį 

koordinavo ir organizavo Lietuva. Visa ataskaita pridedama atskiru failu. 
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