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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

Sveiki, sulaukę Šventų Kalėdų! 

Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti 
Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš 
vyro norų, bet iš Dievo užgimę. Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes 
regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos (Jn 1, 11 – 14). 

 

Nuoširdžiai sveikiname jus su Šventomis Kalėdomis! Džiaukimės, 
džiaukimės, džiaukimės Jėzaus Kristaus atėjimu, kad esame Jo 
vaikai, kad turime tikėjimą ir viltį, kad keliaujame meilės keliu... 
Kūrybinės ugnies, kantrybės, laimės akimirkų ir aplinkinių meilės 
jums linki 

Lietuvos šeimos centro kolektyvas  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Jaunimo rengimas šeimai 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

„Pažink save“ savaitgalis 

Lapkričio 22-24 d. vyko „Pažink save“ programos savaitgalis Kaune. Iš skirtingų Lietuvos vietų 

susirinkęs jaunimas klausėsi paskaitų, savanorių liudijimų, diskutavo grupelėse ir išgyveno 

bendrystės džiaugsmą. 

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

 Man viskas buvo nerealu. Galbūt išskirtinai todėl, kad emociškai esu silpna ir tai supratau. 

Dabar turiu galimybę pamąstyti ir, galbūt, pakeisti požiūrį. 

 

 Aktualiausia tema apie kontracepciją ir pornografiją. Svarbu, kad informacija pateikiama su 

įrodymais ir patarimais, diskutuojama su kitais 

 

 Labiausiai patiko mokymai, susiję su lytiškumu ir temos: „Ar verta laukti?“, „Gyvybė“, 

„Vaisingumas“. 
 

 Kadangi esu gana aktyvi persona labiausiai patiko aktyvesnės veiklos: žaidimai, komandinės 

estafetės. Patiko ir paskaitos, kurios atnešė man labai daug žinių. Visai neblogai, kad 

konfiskavote telefonus, nes, jei būtų jie įsikišę, nebūtų buvę taip smagu. Be to pailsėjo akys. 

Nelabai jo pasigedau, kadangi buvo daug veiklos ir visai patiko be jo.  
 

 Labiausiai patiko atmosfera, tai, kad temos buvo atskleidžiamos dalijantis savo patirtimi ir 

savanoriai pristatė jas labai savitai, nuo savęs, o ne pagal šabloną. Norėtųsi daugiau laiko 

daugeliui veiklų, ypač grupelėse. 

Savaitgalį parėmė Vokietijos katalikų solidarumo akcija Renovabis ir Lietuvių katalikų religinė šalpa. 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Lapkričio 4 d. Kalvarijos gimnazijos vienuoliktokams dorinio ugdymo mokytojų iniciatyva 

pakviesta Marijampolės dekanato ŠC lektorė kalbėjo apie pasirengimą santuokai, kuris vyksta 

sužadėtinių kursuose ir dar anksčiau – šeimoje ir mokykloje bei neformaliuose jaunimo renginiuose. 

Buvo aptartos dvi svarbios temos – meilės ir lytiškumo, kurias jaunimas gana skirtingai supranta. 

Buvo akcentuota lyčių skirtumai, vertybės, kurios mūsų aplinkoje ir žiniasklaidoje jos nušviečiamos 

ne visada teisingai. 

Marijampolės dekanato šeimos centras 

Marijampolės Sūduvos gimnazijoje prieš Negimusio kūdikio dieną dešimtokams ir vienuoliktokams 

vyko integruotos bioetikos pamokos, kurių metu buvo rodomas D. Ramanausko įgarsintas filmas 

Gyvybės pradžia, muliažai, skaidrės apie kūdikio vystymąsi iki gimimo, pateikiamos krizinio 

nėštumo situacijos, Katalikų Bažnyčios mokymas apie pagarbą negimusiai gyvybei ir pagalbą 

sudėtingose situacijose.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Apklausos metu beveik pusė moksleivių pasisakė prieš abortą bet kokiais atvejais, kiti pateisino jį 

apsigimimų, išprievartavimo, grėsmės motinos gyvybei, sunkių socialinių sąlygų atvejais. 

Pamokose dalyvavo beveik du šimtai II – III klasių gimnazistų. Tokios pamokos vyksta jau treti 

metai, nes dvi dorinio ugdymo mokytojos yra Šeimos centro savanorės. 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Sužadėtinių rengėjų mokymai. 

Lapkričio 22 d. Šeimos centre prasidėjo nauji sužadėtinių rengėjų mokymai. Iš Kauno 

arkivyskupijos bei Vilkaviškio vyskupijos susirinkę sutuoktinių poros gilinosi į temą „Grupinis 

darbas“, kurią vedė psichologė Jurgita Dambrauskienė. Daug dėmesio skirta grupės dinamikai, 

diskutuojama apie tai, kaip įtraukti grupės narius, kad jie taptų atviresni, nebijotų išsakyti savo 

nuomonės, dalytųsi savo patirtimi ir jausmais. Kaip pristatyti temą, įtraukti dalyvius, sudominti? 

Kaip išklausyti ir priimti jų patirtis, o kartais tiesiog provokacijas? Į šiuos bei kitus klausimus per 

mokymus buvo ieškoma atsakymų. Dalyviai ne tik įgijo teorinių žinių, bet ir lavino praktinius 

įgūdžius, atlikdami įvairius pratimus ir užduotis. 

Plačiau skaitykite: https://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=7609&pg=1  

Šiuos mokymus remia Lietuvių katalikų religinė šalpa ir Vokietijos katalikų solidarumo akcija 

Renovabis. 

Seminarų ciklas sužadėtinių grupių vadovams 

Lapkričio 26 d. pabaigėme seminarų ciklą, skirtą sužadėtinių grupių vadovams. Pagrindinis dėmesys 

buvo skirtas vienam iš svarbiausių Bažnyčios 

dokumentų apie šeimą – Jono Pauliaus II 

apaštališkajam paraginimui Familiaris Consortio. 

Lapkričio 5 d. seminare diskutavome, kaip kurti 

asmenų bendruomenę, lapkričio 19 d. nagrinėjome 

gyvybės, lytiškumo, vaisingumo temas ir, ar visada 

lengva priimti šias Dievo dovanas, o lapkričio 26 d. 

gilinomės į šeimos dalyvavimo visuomenės ir 

bažnyčios gyvenime temą. Šį seminarų ciklą vedė doc. 

dr. Nijolė Liobikienė 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=7609&pg=1
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Lietuvos šeimos centras 

Lapkričio 20 dieną Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje Lietuvos šeimos centro iniciatyva vyko 

paskaita „Ką` Bažnyčia jau yra suplanavusi Santuokos ceremonijai?“ Paskaitą skaitė kunigas Kęstutis 

Palikša, Dalyvavo 17 klausytojų. 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Raseinių parapijos šeimos centras 

Raseinių parapijos „Tėvų, auginančių vaikus su negalia, savitarpio pagalbos grupės“ adventas 

Savitarpio pagalbos grupės mamos lapkričio ir gruodžio mėnesiais turėjo tris pilnus įspūdžių 

susitikimus. Vienas lapkričio pradžios vakaras 

buvo skirtas ramiam pokalbiui, kartu gaminant 

žvakes iš vaškuolių. Vaško kvapas, šilta arbata, 

malonus rankoms darbas ir širdingas pokalbis 

trumpam atitraukė nuo kasdienių rūpesčių. 

Mamos išradingai papuošė savo žvakes, kurios 

bus skirtos ir savo namams, ir dovanėlėms.  

O štai paskutinis lapkričio antradienio vakaras 

jau buvo pilnas veiksmo:  mūsų draugė ir 

globėja floristė Kristina Beržeckienė vėl 

dovanojo mamoms galimybę pasigaminti 

adventinius vainikus. Tarp mamų šį kartą buvo 

ir netikėtas svečias – Raseinių rajono 

savivaldybės meras Andrius Bautronis. Savo įtemptame darbų grafike jis  rado galimybę susitikti su 

mamomis būtent tą vakarą. Pokalbis apie 

tėvų, kurie augina vaikelius su negalia, 

rūpesčius ir problemas vyko gaminant 

vainikus: meras, nusimetęs švarką, mielai 

priėmė iššūkį ir pats pagamino labai gražų 

vainiką. Meras Andrius ne tik kūrybiškai 

dirbo, bet ir atidžiai išklausė mamų istorijas, 

skaudulius ir problemas. Mes jam 

dovanojome atokvėpio valandėlę, o jis 

mamoms gruodžio 16-ą jau savivaldybėje 

sudarė galimybę susitikti su specialistais 

dalykiniam pokalbiui.  

Ir tradicinis paskutinis metų susitikimas 

būna skirtas džiaugsmingam Kalėdų laukimui. Šį kartą vaikus aplankė Kalėdų Senelis su draugu 

Bučinuku. Senelis, kaip tikras šv. Mikalojus, labai atidžiai išklausė vaikų pažadus, palinkėjimus ir 

išmoktus eilėraščius, labai nuoširdžiai rado bendrą kalbą su kiekvienu. Vaikai gavo po saldžią 

dovanėlę iš maišo ( ačiū geradariams! ), o mamos pasikeitė dovanėlėmis, linkėjimais viena kitai ir 

stipria viltimi, kad mūsų susitikimai nesibaigtų: kiekvienai iš jų tai savotiškas gyvybės vanduo, 

leidžiantis pasisemti jėgų ir mylėti.  

 

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

Klaipėdos miesto šeimos centras 

„Dievas – ne vienatvė, bet bendrystė“ (Popiežius Pranciškus) 

Klaipėdos miesto Šeimos centras lapkričio 16-17 d. katalikiškoje P. Mašioto progimnazijoje vėl 

sukvietė klaipėdiečių šeimas į jau tradiciniu tampantį savaitgalį šeimoms „Update! 

#Bendrystė!'2019“. Šiemet jis pasižymėjo ypatinga veiklų įvairove: grupėse šeimos mokėsi spręsti 

tarpusavio santykių problemas, varžėsi orientacinių gebėjimų ir protų varžytuvėse, jungėsi tradicinių 

tautinių šokių ir kitų edukacinių veiklų dirbtuvėse bei kitose nuotaikingose veiklose. Prasminga, kad 

šiuose renginiuose plėtojasi ir altruistiškumo bendrystė – organizatoriams talkino gausus būrys 

savanorių moksleivių ir tėvų. Savaitgalį vainikavo Bendrystės šv. Mišios šv. Juozapo Darbininko 

bažnyčioje ir bendra renginio dalyvių bei parapijos bendruomenės baigiamoji giesmė. Dėkojame 

visiems, prisidėjusiems ir dalyvavusiems, dėkojame Kūrėjui, įkvėpusiam ir laiminusiam šias veiklas. 

Šeimos centro komanda įsitikinusi: dangaus pradžia – bendrystėje! 

            

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

Vilkaviškio dekanato ŠC jau ne pirmą mėnesį į nemokamas 

konsultacijas kviečia šeimas, kurios patiria sunkumus. 

Kiekvienas žmogus yra savo situacijos ekspertas.  

Konsultantas padeda patiems dalyviams atrasti sprendimus 

ir pažvelgti į savo situaciją kitu kampu.  

Poras konsultuoja šeimotyrininkė – sisteminio šeimų 

konsultavimo specialistė Diana Pukelienė. 

 

Marijampolės dekanato šeimos centras 

Marijampolės dekanato ŠC palaiko ir skatina šeimų sielovadą. Tarp Marijampolės ir Kalvarijos esanti 

maža Skardupių parapija ir bažnyčia buvo gerokai ištuštėjusi, tačiau šiemet ji pagyvėjo nuo 

sekmadieniais čia atvykstančių šeimų. Keletas šeimų atvyksta iš Marijampolės, o Miglės ir Liutauro 

šeima –  net iš Raudondvario. Miglė groja ir vadovauja giesmėms Šv. Mišių metu, prie jos prisijungia 

ir gimnazistė Viltė iš Marijampolės, prie altoriaus daug mažesnių vaikų, kurie aktyviai dalyvauja 

liturgijoje. Vasarą jiems čia buvo surengta stovykla, rugsėjo pirmąją - tėvų palaiminimas ir 

pašventintos kuprinės naujiems mokslo metams. 

Iš bažnyčios šeimos eina į parapijos namus, kur kiekvieną sekmadienį prie didelio stalo vyksta agapė, 

giedama klebono Petro Kanapkos sukurta giesmė Palaimink Viešpatie mus... Toliau vaikai eina į 

užsiėmimus su kunigu ir katechete Daiva, o suaugusiems  katechezę veda Miglė. Vaikai jau 

susidraugavę ir nori čia susitikti kiekvieną sekmadienį. Jie čia žaidžia, bėgioja prie bažnyčios 

įrengtame Visų šventųjų parke. 

Kas nori, gali ilgiau apsistoti atnaujintoje klebonijoje, kur yra sąlygos tylai, maldai, susikaupimui 

(tinka pavargusioms mamoms). Marijampolės šeimų maldos grupė kartą per mėnesį čia atvyksta 

klebono vedamai meditacijai su šv. Raštu. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Bendravimo įgūdžių mokymai 

Spalio - lapkričio mėnesiais vyko Bendravimo įgūdžių mokymai poroms. Šie mokymai skirti 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 4 susitikimų vakarai, kuriuose psichologas-psichoterapeutas A. Petronis padėjo poroms 

įgauti geresnių bendravimo įgūdžių. Mokymuose  dalyvavo 8 poros.  

Atsiliepimai iš dalyvių: 

 Tai galimybė pabūti su mylimu žmogumi, pabendrauti apie tai, kas iš tiesų svarbu 

santykiams, įgyti naujų bendravimo įgūdžių, praplėsti savo požiūrį į santykius, į šeimą, sustiprinti 

tarpusavio ryšį. 

 

 Man seminaras buvo naudingas tuo, kad buvo orientuotas į praktiką, o ne į teoriją. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Mamų klubas  

Lapkričio 15 d. buvo gvildenama aktuali tėvams tema “Vaikai 

energizeriai. Kaip padėti jiems ir sau?”. Kiekvienas kiek labiau 

vietoje nenustygstantis vaikas daugeliui yra “nepatogus”, mažiau 

mėgstamas ar net su prilipinta etikete, tokia kaip “nenuorama”, 

“gyvas gyvsidabris”, “vijurkas”, “neklaužada”, o gal net 

“hiperaktyvus”!? Tokios ir panašios „diagnozės“ dažnai 

prilipinamos visiškai nepagrįstai, neretai tik dėl to, kad vaikas 

labai viskuo domisi, yra judrus ir aktyvus. O gal šios etiketės yra 

nuolat klijuojamos Tavo vaikui? 

Savo sukauptomis patirtimis bei kasdienybėje taikomomis metodikomis, savipagalbos priemonėmis 

bei žaidimais dalinosi Ieva de Sousa - 2 gyvybingus berniukus auginanti ir kurianti tinklaraštį 

mamoms Išmintinga mama - tinklaraštis apie motinišką išmintį ir džiugius atradimus  

Vienos mamos atsiliepimas: 

 Nuoširdžiai dėkoju už pasidalinimus, už puikias idėjas kaip užimti aktyviuosius vaikus ir 

svarbiausia kaip savęs nepamiršti😀💐. Kaip visada susitikimas pilnas geros nuotaikos ir tokio super 

pozityvaus užtaiso veikti! 😉 Svarbu juk ne tik išgirsti, bet ir praktiškai pradėti taikyti tai ką 

išgirstame.  Dar kartą ačiū ir iki kitų malonių pasimatymų  (mama Jolita). 

Atkuri ir išsaugoti 

2020 m. sausio 25 d. startuoja naujas edukacinis projektas šeimoms, negalinčioms susilaukti vaikų ir 

susiduriančiomis su vaisingumo iššūkiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/I%C5%A1mintinga-mama-tinklara%C5%A1tis-apie-motini%C5%A1k%C4%85-i%C5%A1mint%C4%AF-ir-d%C5%BEiugius-atradimus-1729799287033417/
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Lietuvos šeimos centras 

Lapkričio 26-27 dienomis Papilio g. 5, Kaune vyko mokymai „Ko reikia kiekvienai mamai“. 

Mokymus vedė Jurgita Pocevičienė ir Vijoleta Vitkauskienė. Dalyvavo mamos iš Kauno, 

Marijampolės ir Žemaitijos. 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Rekolekcijos šeimos centro savanoriams ir šeimoms 

Gruodžio 8 d. Kaišiadorių Sielovados centre vyko Kaišiadorių vyskupijos šeimų savanorių Advento 

rekolekcijos, kurias vedė kun. L. Visockas. Rekolekcijose dalyvavo 17 dalyvių. Rekolekcijų metu 

mąstėme Apie Abraomo auką, kai jis turėjo paaukoti Dievui tai, kas jam brangiausia. Buvome 

kviečiami pamąstyti, kokios Dievo dovanos mums yra brangiausios, prie kurių esu prisirišęs ir ar 

visiškai pasitikiu Dievo gerumu, kaip Abraomas. Po mąstymo vyko asmeninis mąstymas, vėliau 

pasidalinimai grupelėse, adoracija ir išpažintys. Rekolekcijas užbaigėme Kaišiadorių katedros 

Teofiliaus koplyčioje Šv. Mišiomis. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Rekolekcijos dekanatų šeimos centrų savanoriams 

Lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d. Šiluvoje vyko rekolekcijos Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos 

centrų savanoriams. „Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge ir ištvermingi maldoje“ (Rom 12, 12) – 

ši Šventojo Rašto eilutė buvo pasirinkta rekolekcijų tema. Jauki Jono Pauliaus II-ojo namų aplinka, 

ekskursija po Šiluvą, šv. Mišios, susitikimas su Apsireiškimo koplyčios rektoriumi kun. Dariumi 

Vasiliausku ir doc. dr. Nijole Liobikiene, Švč. Sakramento adoracija pakylėjo ir sujungė bendrystei, o 

lietuviškų karamelinių saldainių edukacija suteikė daug džiaugsmo ne tik vaikams, bet ir tėveliams. 

Keletas atsiliepimų: 

 Jauki, šeimyniška aplinka, aktualios mokymų temos, puikus maistas, galimybė augti dvasiškai. 

Būtų gera, jei truktų tris dienas.  
 

 Viskas labai patiko, jaučiuosi atsipalaidavęs, nes gavau atsakymus į man rūpimus klausimus. 

Tikiuosi geriau pažinti Dievą ir patirti Šventosios Dvasios veikimą savo gyvenime. Giminystės 

jausmas, bendrystė tiesiog būnant. Man visada būna labai gera.  
 

 Patiko, kad tai išvažiuojamasis susitikimas, pristatomos temos. Tokie susitikimai mane 

nuteikia optimistiškai, veda į gilesnį savęs pažinimą, stiprina tikėjimą, suteikia vilties ir 

šviesos gyvenimui ir ateičiai. Trūko laisvo laiko savarankiškiems pasivaikščiojimams, 

pabuvimui tyloje ir maldoje.  
 

 Labai patiko buvimas kartu, bendravimas, paskaitos. Norėtųsi ilgesnio pasibuvimo, daugiau 

laiko pabendravimui. Labai noriu dar susitikti. 
 

Plačiau skaitykite: https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=7644&pg=1 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=7644&pg=1
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Rekolekcijas parėmė Vokietijos katalikų solidarumo akcija Renovabis ir Lietuvių katalikų religinė 

šalpa.  

Dalinis renginio rėmėjas – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 
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Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Sužadėtinių vedančiųjų dalyvavimas Pasaulinės lyderystės konferencijoje, 2019 m.  lapkričio 

22-23 d. 

Šiais metais sužadėtinių 

vedantiesiems pasiūlėme vietoj 

įprastinių išvažiuojamųjų 

rekolekcijų sudalyvauti 

konferencijoje, kuri skirta 

lyderiams. 

Pasaulinė lyderystės konferencija, 

tai aukščiausios klasės renginys, 

kuriame pasaulinio garso vadovų 

pranešimai transliuojami video 

formatu. 

Vykstant tokiam svarbiam, 

stipriam ir gerai suorganizuotam renginiui, pakvietėme  sužadėtinių vedančiuosius prisijungti, ir jie 

su  dideliu entuziazmu sutiko. Iš viso dalyvavo 10 dalyvių. 

Konferencijos metu buvo išgirsta 15 pranešėjų, kurie kalbėjo apie savo vertybes ir sėkmę.  

Lietuvos šeimos centras 

Lapkričio 21 d. vyko Natūralaus šeimos planavimo mokytojų iš visos Lietuvos susitikimas. 

Susitikime dalyvavo įvairių NŠP mokyklų atstovai. Dalyviai kalbėjosi apie iššūkius, galimybes. 

Pokalbius tęs kituose susitikimuose.  

Gruodžio 6-7 dienomis Papilio g. 5, Kaune vyko mokymų „Pora – porai“ baigiamieji susitikimai. 

Šie mokymai prasidėjo 2017 metų sausio mėnesį ir tęsėsi tris metus. Dalyviai gavo mokymų baigimo 
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pažymėjimus. Baigiamuosiuose susitikimuose dalyvavo 8 poros ir du asmenys.  

Paskaitykite atsiliepimus: 

 Šie kursai „Pora – porai“ man kaip asmeniui leido atpažinti , įvardinti savo jausmus. Padėjo 

juos pritaikyti savęs pažinimui ir suteikė supratimo, ką darau ne taip, kaip norėčiau, ir ne taip 

su artimais žmonėmis. Suteikė supratimo keistis pačiam, o ne norėti, kad keistųsi aplinkiniai, 

nesistengti mokyti aplinkinių, o juos daugiau išklausyti, įsiklausyti į savo ir aplinkinių 

patyrimus ir atrasti, kas gero. (Vyras) 

 Ačiū už visus tuos metus. Už žinias ir bendrystę. Labai daug davė man asmeniškai ir mūsų 

porai, mūsų meilės brandai. (Moteris) 

 Šitie kursai man asmeniškai davė labai daug mūsų su vyru tarpusavio santykiams. Daug 

medžiagos gavau, kurią galima panaudoti ir sužadėtinių vedimo kursuose. Labai patiko 

situacijų aiškinimas, teorijų pritaikymas praktikoje. Labai ačiū. (Moteris) 

Renginiai visuomenei 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Lapkričio 25 d.  įvyko Negimusios gyvybės išsaugojimo ir pagalbos krizę patiriančioms moterims  

tarpinstitucinio bendradarbiavimo iniciatyva „Kaip galėtume padėti?“ Šios iniciatyvos susitikimas  

kartu buvo  skirtas Negimusio kūdikio dienai paminėti 

Iniciatyvos tikslas buvo pamąstyti kaip tarpinstituciniu lygmeniu galėtume padėti moterims 

išgyvenančioms nėštumo krizę, kad susitikimo metu institucijų darbuotojai susipažintų, pasikeistų 

kontaktais ir ieškotume konstruktyvių  pagalbos priemonių ir galimybių. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatorė Nijolė Butrimavičienė pristatė, kas yra vykdoma savivaldybėje 

tarpinsituciniu lygmeniu teikiant paslaugas šeimai ir kokios organizacijos šias paslaugas teikia. Buvo 

pristatytas institucijų, teikiančių šeimai paslaugų, žemėlapis. 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro vadovė Judita Bernatonienė pakvietė susitelkti į šio susitikimo 

tikslą - kaip kartu galėtume konstruktyviai padėti moterims išgyvenančioms krizinį nėštumą, kokią 

pagalbą kokia institucija teikia ir kur kreiptis susidūrus su įvairiais krizinio nėštumų atvejais ieškant 

pagalbos. Pasitelkiant atvejo analizės metodą, buvo pristatyti ir analizuojami krizinio nėštumo 

atvejai.  

Susitikimo metu tapo aišku, kur ir kaip kreiptis pagalbos, norint padėti moterims: Smurto atveju, kai 

reikia greitai suteikti pagalbą, moteris neturi kur gyventi, skambinti 112. Nesant skubios pagalbos 

poreikiui, visada kreiptis į seniūnus, kurie nukreipia ir suteikia reikiamos pagalbos paketą. Seniūnės 

buvo nustebę, kad deja,  e visi atvejai jiems yra žinomi ir norėtų, kad apie atvejus būtų informuota, 

kad galėtų teikti pagalbą. Paramos šeimai centras, Psichikos pagalbos centras, socialinių paslaugų 

centras įgalina moteris priimti savo situacijoje adekvačius sprendimus. 

Išryškėjo poreikis paruošti skrajutę su informacija, kur kreiptis susidūrus su krizinio nėštumo 

atvejais. Dalyvavusių organizacijų atstovai įsipareigojo atsiųsti savo kontaktus ir teikiamų paslaugų 

aprašymus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei Nijolei Butrimavičienei. Tuos 

lankstinukus su informacija išplatinti gydymo įstaigose, bendrosios praktikos gydytojams, 

gydytojams ginekologams, kad žinotų, ką daryti ir kur kreiptis susidūrus su kriziniu nėštumo atveju.  
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Dirbant tarpinstituciniu lygmeniu ir siekiant padėti nėštumo krizę patiriančiai moteriai yra svarbus 

vertybinis akcentas, kad gyvybė prasideda nuo pradėjimo momento, kad kiekviena gyvybė kiekvienu 

jos gyvenimo etapu yra vertinga ir turi būti apsaugota. Gyvybės nutraukimas nėra tik moters teisė į 

savo kūną. Nėštumo nutraukimas - tai negimusio kūdikio gyvybės nutraukimas. Abortas – tai smurtas 

prieš kūdikį. Saugodami moterį nuo smurto, turime nuo smurto saugoti ir kūdikį. Visada reikia 

ieškoti kitų galimybių, kaip padėti moteriai. Kaip matome savivaldybės institucijos yra pasirengusios 

padėti ir turi tam galimybių. Susitikimo metu atsiskleidė akivaizdi tarpinsitutinio bendradarbiavimo 

svarba dalinantis tiek patirtimi, tiek turimais resursais, tiek įvardijant ir atliepiant poreikius. 

Paminėti Negimusio kūdikio dieną  mokyklose buvo kviečiami tikybos mokytojai. 

Molėtų dekanato šeimos centras 

Molėtų parapijos sutvirtinamųjų iniciatyva Negimusio kūdikio diena šiais metais buvo paminėta 

Molėtų progimnazijoje. Tikybos pamokas lankantys aštuntokai piešė piešinius, buvo parengtas 

stendas, uždegtos žvakutės. Kai kurie mokyklos bendruomenės nariai buvo maloniai nustebinti, kad 

yra minima ir tokia diena. Žvakutės buvo uždegtos ir prie bažnyčios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Rachelės vynuogyno rekolekcijos ir Negimusio kūdikio diena 

Lapkričio 22–24 d. Domus Pacis namuose piligrimams vyko Rachelės vynuogyno rekolekcijos, 

skirtos moterims ir šeimoms, patyrusioms abortą, persileidimą ar kūdikio netektį. Dalyviai buvo 

pakviesti sutikti Dievą pačiose sudėtingiausiose mirties, traumos, praradimo situacijose ir palydėti 

gedėjimo procese. Naudojant įvairius metodus – kognityvinės terapijos elementus, Šventojo Rašto 
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ištraukas, grupinį darbą – paliestos fizinės, psichinės ir dvasinės sritys. Rekolekcijas vedė kunigas 

teol. lic. Sigitas Jurkštas, psichologė Sigita Navickaitė ir pasirengusių savanorių komanda. Saugi ir 

patikima aplinka leido išreikšti (išverkti ir iškalbėti) savo skausmą, atsisveikinti su praeitimi ir žengti 

naujo gyvenimo link. 

Plačiau skaitykite: https://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=7610&pg=1  

Keletas dalyvių atsiliepimų: 

 Nuostabi patirtis. Puiki komanda ir puikus darbas. Dalyvių atsivėrimai, drąsa, pasidalijimas 

buvo labai prasmingi. 

 Didelė Dievo malonė čia pabūti. Gal reikėtų daugiau kunigų išpažintims. 

 Vienos iš rimčiausių rekolekcijų, kuriose esu dalyvavusi. Tiek daug stiprių išgyvenimų, 

šviesos, ramybės, saugumo, priėmimo. Komandos darbas nuostabus, labai rimtai pasiruošta. 

 Rekolekcijose buvo sudarytos puikios sąlygos pažvelgti į savo skaudžią praeitį ir su jautrumu 

ir pagarba tai iškelti, išsakyti, paleisti, taip pat įsiklausyti į kitus ir jų patirtis. Daug progų išreikšti 

savo jausmus – tiesioginius ir užslėptus. 

 Galėjau rūpintis savo dvasiniu gyvenimu, jį gaivinti ir puoselėti. Gera atsiverti ir matyti, kaip 

esu priimtas. 

 Labai intensyvi programa. Nelengva, bet verta. Labai svarbu konfidencialumas ir priėmimas. 

Manau reikėtų šiek tiek daugiau asmeninės erdvės ir laiko. 

Šias rekolekcijas parėmė Lietuvių katalikų religinė šalpa. 

Lapkričio 23 d., minint Negimusio kūdikio dieną, Švč. 

Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) 

bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija ir Rožinio 

malda. Šv. Mišias už šeimas, patyrusias kūdikio 

netektį, už gydytojus bei įstatymų leidėjus aukojo 

rektorius kun. teol. lic. Kęstutis Rugevičius. Jis taip pat 

pakvietė uždegti žvakeles ir pasimelsti už visus 

negimusius kūdikius ir paremti krizinį nėštumą 

išgyvenančias moteris. 

Pagalba moterims ir šeimoms, patyrusioms kūdikio 

netektį dėl aborto, persileidimo ar kitų priežasčių, taip 

pat išgyvenant krizę dėl nėštumo teikiama Kauno 

arkivyskupijos Šeimos centre, Papilio g. 5, tel. (8 37) 

32 11 22, el. p. laukimas@lcn.lt 
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Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Alytaus dekanato šeimos centras 

NEGIMUSIO KŪDIKIO DIENA 

Lapkričio 23 d. Alytaus šeimos centras organizavo Negimusio kūdikio paminėjimo dieną. Šv. 

Angelų Sargų bažnytėlėje Šv. Mišios aukojo dekanas Arūnas ir kunigas Rimas. Buvo meldžiamasi už 

negimusius kūdikėlius, už jų mamas ir tėčius, už gydytojus ir už tai, kad nebūtų daromi abortai. Po 

Šv. Mišių vyko eisena su degančiomis žvakėmis prie negimusio kūdikio kapelio šventoriuje, kur 

žvakelių šviesoje į dangų kilo malda. 

 

Marijampolės dekanato šeimos centras 

Negimusio kūdikio dienos minėjimas kartu su Krizinio nėštumo parodos eksponavimu vyko 

Marijampolės Marijonų gimnazijoje. Šalia parodos buvo stendas su kūdikėlių maketais ir dėžė, į 

kurią gimnazijos bendruomenė sudėjo rūbelių naujagimiams. 
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Vilkaviškio dekanato šeimos centras 

Vilkaviškio dekanato ŠC akcija „Ačiū, kad leidai gyventi“ organizuojama ne tik padėkoti už gyvybės 

dovaną, tačiau ir paminėti negimusius kūdikius 

Vilkaviškio rajone, uždegant po žvakelę ir 

paliekant ją degti katedros šventoriuje. Per 

metus galimybės išvysti pasaulį neteko 21 

užsimezgusi gyvybė, - lygiai tiek žvakučių 

lapkričio 23 dieną degė prie mūsų katedros 

altoriaus. Sesuo Daiva su besiruošiančiais pirmajai 

Komunijai vaikais jautria programa pasveikino 

susirinkusiuosius. Žodžiais, eilėmis ir giesmėmis 

programos vedėjai iškėlė gyvybės trapumą, taip pat 

pašlovino Dievą už gražiausias suteiktas dovanas mūsų 

gyvenime. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Radijo laida 

Lapkričio 26 d. Marijos radijuje buvo įrašyta laida, kurioje kalbėta apie nevaisingumo problematiką. 

Studijos svečiai buvo genetikas, profesorius Danielius Serapinas bei psichoterapeutė, palydinti 

šeimas, susiduriančias su nevaisingumu, Anna Vinkovskiene.  
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