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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

Siunčiame Jums pirmąjį 2020 m. Aplinkraštį, kuriame aprašyti praėjusių ir šių metų 

susitikimai, šeimų šventės, seminarai, užsiėmimai, susibūrimai. 

Kviečiame į kasmetinę šeimos centrų konferenciją „Žmogaus troškimai ir ribos“. Ji 

vyks 2020 m. vasario 29 d. Panevėžio bendruomenių rūmuose. Pranešėjai – kunigas A. 

Akelaitis, antropologas S. Matulevičius, tekstologas, literatūrologas bei istorikas, 

profesorius Paulius Subačius. Daugiau informacijos – sekančiame Aplinkraštyje.  

Aplankykite atnaujintą Lietuvos šeimos centro svetainę www.lietuvosseimoscentras.lt 

Laukiame pastebėjimų. Spalvų tonas – ne galutinis. 

Kunigo Leo Patalinghug vizito Lietuvoje akimirkas ir foto rasite Lietuvos šeimos 

centro tinklalapyje ir FB. 

Iki greito Panevėžyje! 

Jaunimo rengimas šeimai 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Vilkaviškio dekanato šeimos centras pakvietė programos „Mano vaisingumas yra svarbus“ 

mokytojus  Antaną Šutą ir Juditą Bernatonienę. Gruodžio 13 d. Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos 

26 mokiniai iš 4-6 klasių dalyvavo šios programos seminaruose „Agentai vykdo misiją“ ir „Ciklo 

šou“. Informatyviu turiniu, žaismingais ir interaktyviais metodais pristatyta programa sveikatos, 

lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai temomis. 

Mokinių tėveliai taip pat buvo supažindinti su programos temomis ir turiniu. Vis dėlto, jeigu 

mokiniai aktyviai ir gausiai dalyvavo seminaruose, jų tėveliai aplaidžiau žiūri į savo atsakomybę 

ugdant vaikus šiomis temomis. Tai liudija, jog ne tik buvo itin negausus dalyvavusių tėvelių 

paskaitoje skaičius, bet ir tai, kad ne vienas vaikas prisipažino, jog apie lytiškumą ir lytinius dalykus 

pirmiausia sužinojo ne iš tėvų, o internete. 

Daugiau akimirkų GGTV facebook albume: 

https://www.facebook.com/pg/GGTV.LT/photos/?tab=album&album_id=2731496346927361 

Marijampolėje gruodžio 16 d. Marijonų gimnazijoje vyko susitikimas lytiškumo tema su 9 kl. 

vaikinų ir merginų grupėmis. Vaikinų grupėje daugiau buvo kalbama apie vyriškumo sampratą 

fizine, psichologine ir socialine dimensija, požiūrius ir stereotipus žiniasklaidoje, pornografijos 

poveikį. Merginoms lytiškumo ir meilės klausimai buvo siejami su požiūriu į savo kūną, pasirengimo 

šeimai ir motinystei prasme. Abiems grupėms buvo pateikti svarbiausi Katalikų bažnyčios mokymo 

lytiškumo klausimais principai. Kai kurie mokiniai kėlė klausimus, kiti sakėsi  papildę savo žinias 

kaip ir susitikime dalyvavusi jauna mokyklos sveikatos priežiūros specialistė. Užsiėmimus vedė L. 

Braukylienė. 

Lietuvos šeimos centras 

Vasario 21-23 dienomis Kulautuvoje vyks “Pažink Save” savanorių ugdomasis 

savaitgalis. Savaitgalis vyks jėzuitų rekolekcijų namuose Tulpių g. 33. Prašome 

registruotis pas vyskupijų “Pažink save” programos koordinatorius.  

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Šeimos pynė Advento vainiką... 

Trečiąjį Advento sekmadienį po šv. Mišių Elektrėnų parapijos šeimos, tėčiai ir mamos su vaikučiais, 

rinkosi į tradicinį advento Šeimadienį: mokėsi giedoti adventines ir kalėdines giesmes, kartu  pynė 

advento vainiką ir mąstė apie Advento ir Kalėdų prasmę, žaidė žaidimus. ,,Dirbtuvėlėse,, pasigamino 

kalėdinę atvirutę savo artimiausiems, pasidalino atneštinėmis vaišėmis... Iš džiugių šypsenų spėju: 

visi pakylėti išsiskirstė į savo namus, išsinešė kibirkštėlę bendruomeninio kalėdinės laukimo šviesos 

ir šilumos... Kai kurie sakė, kad jau laukia naujo susitikimo...  

Želvos parapijos šeimos centras 

Paminėta Šventosio šeimos šventė 

Gruodžio 29-ąją Želvos parapijoje ir vėl buvo minima 

Šv. Šeimos diena. Želvos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje 

buvo aukojamos šv. Mišios už parapijos šeimas, jose 

dalyvavusios šeimos atnaujino santuokos įžadus 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2731496346927361&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB2MFqwcZnhRWF7Lzq2Z_oBcaN3g0rUbuGWa8cR7QAiQuPnSMXPKl1zIAzdPPrYf3q7GGcMwigRBvQeCNgJA9knnFUZkj0PNqI5mIE9WWrCWZVaxb_mNRshwr22WtYBajYUVl2igaeA8iPprfj4AJeSHmZ9MZkTmZeJiWua6h2ZlV-xMuC1HS8qid-noBEWOKys8d9a9fH6-k0FIF7Ap-FzxBpBzNLgf4ZGpterlEoi-g1CZON4V__M-Aq8Pl-vdUJTDOu-VnvTeVVP7QxOi4h8X8cJSER9w44zj7c69bQnJPZSNDbH9nisXN3rBhxFvC3-ItBdSNS-jREjdEPFcGOoUQ&__tn__=-UK-R
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(džiaugiamės tai padariusiomis 9 poromis). Šv. Mišioms pasibaigus aktyviausios parapijos šeimos 

rinkosi į parapijos namus, kur prie vaišių stalo dalijosi darnaus šeimyninio gyvenimo patirtimi, 

svarstė, kodėl ne visos šeimos laimingos. Šios neeilinės Šv. Šeimos dienos paminėjimas Želvos 

parapijoje vyksta jau ne pirmus metus. 

Nuotraukoje - 9 parapijos šeimos atnaujina santuokos įžadus. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Seminaras „Darnus vartojimas šeimos kasdienybėje ir per šventes“ 

Gruodžio 12 d. Šeimos centre vyko seminaras „Darnus vartojimas šeimos kasdienybėje ir per 

šventes“. Seminaras, kurį vedė Aistė ir Darius Ruzgai, yra ciklo „Dvasinis augimas šeimoje“ dalis. 

Seminaro vedėjai dalyviams suteikė ne tik daug teorinių, mokslu pagrįstų žinių, bet ir dalijosi savo 

šeimos patirtimi. Didelis dėmesys buvo skirtas popiežiaus Pranciškaus enciklikai apie rūpinimąsi 

bendraisiais namais LAUDATO SI'. 

Gruodžio mėnesį taip pat vyko du seminarai komandos formavimo įgūdžių tema, kuriuos vedė 

programos „Pažink save“ koordinatorius Martynas Asakavičius. 

Seminarų ciklas „Dvasinis augimas šeimoje“ yra projekto „Kauno Bendruomeniniai šeimos namai“ 

dalis, kurį remia Europos socialinis fondas pagal priemonę Nr. 08.4.1.-ESFA-V-416 „Kompleksinės 

paslaugos šeimai“. 

Vaikų dienos grupės užsiėmimai 

Gruodžio 21 d. vaikai iš sunkumus patiriančių šeimų apsilankė Lietuvos liaudies buities muziejų 

Rumšiškėse. Čia jie važinėjo su arkliais, klausė pasakojimų, vaišinosi, o taip pat susitiko su Kalėdų 

bobute. Vaikai išmoko liaudiškų žaidimų, dainavo, deklamavo ir susipažino su įvairiomis 

lietuviškomis tradicijomis. 

Gruodžio 23 d. Šeimos centre vyko grupės vaikams skirta adventinė popietė, kurios metu jie dalijosi 

savo jausmais, išgyvenimais ir Advento viltimi. Visi kartu aptarė praėjusius metus ir ateinančių metų 

pasiryžimus, o daugiausiai džiaugsmo suteikė kiekvienam vaikui grupės vadovės Žanetos Šimkienės 

paruoštos dovanėlės. 

Vaikų dienos grupę remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dėkojame už gautą paramą ir 

2020 metams. Ministerijos skelbtame VDC projektų atrankos konkurse pagal surinktų balų skaičių 

buvome šešti iš beveik 300 teiktų paraiškų. 😊 

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

Anykščių Šv. Mato parapijoje tęsiama tradicija susiburti su šeimomis 

Anykščių Švento Mato bažnyčioje kas antrą sekmadienį šv. Mišiose ypatingai laukiamos šeimos, 

ypač su vaikais. Suprasdami, jog su mažais vaikais dalyvauti Mišiose dažnai nėra lengva, siūlome 

išbandyti vaikų kampelį. Mažųjų ten lauks savanoriai, kurie darys su vaikais darbelį tos dienos 

Evangelijos tema. Tėveliai gali būti ir su vaikučiais, o didesnius ir drąsesnius galima palikti. Visus 

šv. Mišių dalyvius kviečiame prisijungti į aktyvią maldą – pastebėti šalia esantį, giedoti giesmes, 

susikibti už rankų kalbant Tėve mūsų maldą, pasiėmus tėvelius, vaikus, pusbrolius ir kitus 

artimuosius, kartu priimti šeimų palaiminimą. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Dalinamės akimirkomis iš gruodžio mėnesio šv. Mišių su šeimomis. Su vaikais gaminome prakartėlę, 

svečiuose buvo akustinio šlovinimo grupė “Viena Diena”. Ačiū jiems (ir mums visiems) už bendrą 

maldą! 
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Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Vilkaviškio dekanato šeimos centras 

Vilkaviškio dekanato šeimos centro savanorė Kristina suorganizavo adventines dirbtuvėles ir 

sukvietė Vilkaviškio rajono gyventojus, kuriuos domina šventiški rankdarbiai į jaukų pasibuvimą 

parapijos namuose. 2019 m. gruodžio 15 d. jaukioje aplinkoje įvairaus amžiaus dalyviai kūrė 

adventines dekoracijas savo namų papuošimui, ruošėsi Kalėdoms, susimąstė apie artėjančias šventes 

ir tikrąsias vertybes, – meilę, šeimą, draugystę, žmogišką šilumą. 

Aleksoto dekanato šeimos centras 

Aleksoto dekanato šeimos centras gruodžio 19 dieną Garliavos parapijos namuose organizavo šeimų 

susitikimą. Susitikimo tema "Visa pakelia..." dalijosi Egidijus ir Vaida Alksnevičiai. Be dėmesio 

neliko ir vaikai. Juos pakvietė ,,Vaikų kampelis“.  Sekantis šeimų susitikimas planuojamas sausio 17 

d.  

 

Marijampolės dekanato šeimos centras 

Marijampolės dekanato šeimos gruodžio 29 dieną buvo kviečiamos drauge švęsti Šventos Šeimos 

šventę. 12 val. šv. Mišiose  Šv. Ark. Mykolo bazilikoje 

dekanas kan. Deimantas Brogys akcentavo šv. Šeimos 

patirtus sunkumus, kurie nesvetimi ir mūsų laikų 

šeimoms, bet juos įveikti padeda Kristaus buvimas su 

mumis. Po šv. Mišių toliau šventė  tęsėsi parapijos 

salėje. Šv. Šeimos seserys, kurios Marijampolėje uoliai 

darbuojasi su vaikais ir jaunimu, juos pakvietė į 

atskirus užsiėmimus, o suaugusiems mintis apie šeimą 

mūsų laikų  visuomenėje įdomiai dėstė iš Kauno su 

šeima atvykęs Vincentas Vobolevičius. Jis dalinosi 

savo bendrystės su sąmoningais tikinčiaisiais patirtimi 

dar iš studijų laiko JAV  ir naujausių viltį teikiančių 

tyrimų apie tikinčias šeimas duomenimis, pabrėžė 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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religinio ugdymo mokykloje ir šeimoje vaidmenį, bendradarbiavimo su žiniasklaida galimybes, 

visuomeninio aktyvumo reikšmę. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Seminaras poroms 

Gruodžio 6-7 d. vyko video seminaras poroms „Per juokus į geresnę santuoką“. Šis seminaras 

įdomus tuo, kad yra netipiškas, jame netrūksta linksmo juoko ir jį mėgsta net tie, kurie nemėgsta 

seminarų. Seminaro koordinatorius buvo A. Svirbutas. Porų prieššventiniu laikotarpiu gal ir 

nesusirinko daug, bet kas atėjo, tas smagiai ir prasmingai praleido savaitgalį. 

Mamų klubas  

Gruodžio 6 d. mamų klube vyko 

susitikimas su t. Antanu Saulaičiu 

SJ. Susitikimo metu kalbėta "Kaip 

pradėti tikėti". 

Mamos turėjo nemažai klausimų ir 

asmeninių pasidalijimų, tad laikas 

prabėgo akimirksniu. Labai 

aktualus pasirodė vaikų 

triukšmavimo šv. Mišiose 

klausimas ir su tuo susijęs 

diskomfortas pačioms mamoms. T. 

Antanas nuramino mamas, kad 

mūsų kultūroje kažkodėl manoma, kad Mišiose reikia susikaupti, bet gi susikaupus pasimelsti galima 

vienam namie, o į bažnyčią ateiname ŠVĘSTI Mišias kartu su bendruomene. O švenčiant yra ir 

džiugesys, ir šurmulys, ir tas pats susikaupimas. Ir būtinai visi, tiek maži, tiek dideli, tiek nusidėjėliai, 

tiek šventieji. 

Nei vienas nėra atmetamas ar netinkamas kartu būti. Po susitikimo t. Antanas mielai sutiko išklausyti 

norinčių išpažinčių atskirame tam tikslui paruoštame kambarėlyje, nemažai mamų tuo pasinaudojo. 

Akcija 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras, palaikydamas šeimas, 

kurių vaikai gydomi Vilniaus Santaros onkohematologijos 

skyriuje, rudenį pakvietė 

bendruomenes padaryti 

avinėlius, kad mažiesiems 

ligoniukams šventinis 

laukimas būtų šviesesnis ir 

jaukesnis.  

Gruodžio 20 d. Santaros 

vaikų ligoninėje vyko avinėlių 

ir atvirukų dalybos. Dėkojame 

visiems, savo kūrybiniais 

darbais, prisidėjusiems prie 

gražios ir prasmingos akcijos.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Atkuri ir išsaugoti 

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

susiduriančiomis su vaisingumo iššūkiais. Kviečiame dalintis artėjančiu renginiu. 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Rekolekcijos „Kūdikio išgelbėti“ 

"Dievas yra Karalius. Tu nesi Karalius. Ar leisiuosi į ilgą kelionę, kad jam nusilenkčiau? 

Nepamirškime prakartėlės - šios paprastos evangelizacinės priemonės. Tai klasika. Ji tikra ir labai 

žmogiška. Prakartėlė padeda mums išgyventi Kalėdų slėpinį", - kalbėjo t. Rastislav Dluhy CSsR 

gruodžio 13 d. vykusiose rekolekcijose, skirtose Šeimos centro darbuotojams. Į šias rekolekcijas taip 

pat pakvietėme ir kitų Kauno arkivyskupijos institucijų bendradarbius. Jauki aplinka, bendrystės 

džiaugsmas leido giliau išgyventi ir geriau pasiruošti Kristaus gimimo šventei. 

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

Gruodžio 5 dieną Kupiškio dekanato 

Šeimos centro vizitacijos metu 

apžvelgėme praėjusius metus, 

sužadėtinių rengimo aktualijas, dekanate 

tradiciškai vykstantį Šeimų sąskrydį. 

Svarstėme kas padeda ir trukdo šeimoms, 

sutuoktiniams atsiliepti į kvietimus 

dalyvauti renginiuose, programose, 

kursuose. Mažėjantis sužadėtinių 

skaičius vis labiau kviečia ieškoti būdų 

kaip šeimos pastoracijos veiklose didesnį 

dėmesį skirti jau susikūrusioms 

šeimoms, kaip jas pakviesti į įvairias programas, šventes. Sušildyti bendrystės ir kvapnios arbatos, 

išsiskirstėme viltingai nusiteikę toliau pasitarnauti šeimų pastoracijoje. 

Klaipėdos miesto šeimos centras 

 

Metų džiaugsmais ir iššūkiais dalijosi Klaipėdos šeimos centro savanoriai 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Artėjant Kristaus gimimo šventėms rinkomės į šv. Mišias ir padėkos vakarą Marijos Taikos 

Karalienės bažnyčioje. Kartu aptarėme esmines Šeimos centro veiklų sėkmės istorijas ir iššūkius, 

analizavome savanorystės galimybes ir ribas, dalijomės gerąja patirtimi ir įkvepiančiais metų 

įvykiais.  

Dėkojame visiems savanoriams ir bendradarbiams už įvairiapusę nesavanaudišką ir misionierišką 

pagalbą įvairiose Šeimos centro veiklose praėjusiais Viešpaties metais, telydi Jo globa bei įkvėpimas 

ir Naujaisiais! 
 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Savanorių palaikymas 

VVŠC jau eilę metų dekanatų šeimos centrų savanoriams rengia rekolekcijas. Toks renginys vyko ir 

šį adventą. Prie savanorių prisijungė ir parapijose tarnaujančios šeimos, su tikslu parengti savo širdį 

Jėzaus gimimo šventei. 

Dviejų dienų rekolekcijas vedė VVŠC direktorė Diana Pukelienė, o  jų tema buvo ,,Ant kreivų linijų 

Dievas rašo dailyraščiu“. 

Be konferencijų ir pasidalinimo grupelių dar vyko susitaikinimo pamaldos bei Šv. Mišioms. Šiam 

rekolekcijų laikui talkino kunigas Petras Kanapka bei kunigas Žydrūnas Kulpys. 

Daug emocijų išsivežė ir vaikai, kuriems buvo sudaryta atskira programa. 

Dėkojame Dievui už nuostabų laiką, kuriame kiekvienas patyrė Jo prisilietimą. 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Atmintis 

№ 

 

Renginiai visuomenei 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Atsiminimų knygos „Aš jus myliu“ apie Kaišiadorių 

vyskupijos šeimos centro savanorę, gydytoją Marytę 

Bagdonienę pristatymas 

 Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre pristatyta knyga 

„Aš jus myliu“ apie gydytoją Mariją Bagdonienę. 

Laikas bėga greitai. Gydytoja Marija Bagdonienė prieš 

aštuonerius metus paliko mus ir išėjo Anapilin, tačiau ji 

nepaliko mūsų širdžių ir atminties. Tą įrodė gausus būrys ją 

pažinojusių žmonių, susirinkusių į knygos „Aš jus myliu“ 

pristatymą Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre. 

Šios stebuklingos moters gyvenimas buvo išskirtinis. Vos 

kelių dienų kartu su motina ir broliu ji buvo ištremta į Sibirą. 

Sugebėjo išgyventi sunkią kelionę, atlaikyti Sibiro šalčius ir 

nepriteklius, sugebėjo užaugti, tapti tuo žmogumi, kurį 

pažinojome ir gerbėme. Vilniaus universitete Medicinos 

fakultete ji įgijo gydytojos pediatrės specialybę, ilgus metus 

dirbo Kaišiadoryse. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę įsiliejo 

į visuomeninę ir bažnytinę veiklą, kūrė įvairius socialinius 

projektus, rengė konferencijas, seminarus, šeimos ugdymo 

programas. Viską darė žmonėms ir dėl žmonių. Nejučiomis 

pagalvoji, kad tai Aukščiausiasis ją saugojo, kad suteiktų ypatingą misiją - savo gyvenimu parodytų 

mums, kokie turime būti, kad lygiuotumės į ją ir džiaugtumės praturtėję pažintimi su ja. 

Ji buvo aktyvi šeimos kultūros skleidėja, atsidavusi žmonėms gydytoja, gydžiusi ne tik kūnus, bet ir 

sielas, sunkiomis valandomis padėjusi priimti svarbius ir teisingas sprendimus, kovojusi už kiekvieną, 

net ir negimusią gyvybę. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Gydytoja buvo artima kiekvienam, kam reikėjo jos pagalbos, buvo greita padėti, neatsisakydavo 

aplankyti ligonių nedarbo metu, naktį, ateiti   į jo namus pūgai siaučiant ar lietui lyjant. Jos siela buvo 

tokia graži ir atvira, kad iš tolo švietė gerumu, spindėjo ta ypatinga šviesa, kuri traukė žmones prie 

jos. Atėję į jos kabinetą, pacientai dažnai išsipasakodavo savo rūpesčius ir bėdas, pasisakydavo 

slapčiausias problemas. Gydytoja patardavo, padėdavo, rasdavo sprendimus. Visur ji rėmėsi 

krikščioniškumo dvasia. Neveltui Apaštalų Sostas (Vatikanas) apdovanojo ją Popiežiaus Benedikto 

XVI Kryžiaus ženklu „Už Bažnyčią ir Popiežių“. Šiuo apdovanojimu pagerbiami tikintieji 

pasauliečiai už reikšmingus darbus bei nepaprastą stropumą Bažnyčiai bei žmonėms. 

Popietės metu dalintasi prisiminimais apie gydytoją Mariją Bagdonienę, apie ją kalbėjo jos vaikai ir 

anūkai. Skaitytos ištrauktos iš knygos „Aš jus myliu“. Susirinkusieji vieningai ir jautriai dainavo 

Marijos Bagdonienės mėgtas dainas „Kur tas dulkėtas traukinys“, Vytauto V. Landsbergio „Žiema 

žiema“, jos pamėgtą lopšinę, kurią ji dainuodavo savo vaikams, sūpuodama juos ant rankų. Sugiedota 

buvo ir „Marija Marija“. Ne vienam riedėjo ašara skruostu, gydytoja vėl pajausta širdimi ir siela. 

Renginyje pagerbti žmonės, rengę knygą „Aš jus myliu". Tai Judita Bernatonienė, Marija Savickienė, 

Alina Pavasarytė. Ypač žemai nusilenkta mokytojai Marijai Marcevičienei ne tik už knygos 

sudarymą, bet ir už parodytą atkaklumą ją rengiant. „Be Marijos Marcevičienės  pastangų knyga 

vargu ar būtų pasirodžiusi“, sakė Marijos Bagdonienės dukra Judita Bernatonienė. 

Į knygą sudėti M. Bagdonienės pasakojimai apie tremtį, gyvenimą Sibire, įspūdžiai grįžus į tėviškę ir 

susitikus su čia likusiais artimaisiais. Publikuojami jautrūs bažnyčios tėvų ir ją pažinojusių žmonių 

prisiminimai, straipsniai. 

Renginyje prisiminimais dalijosi ir buvusi Marijos Bagdonienės kolegė Seimo narė Laimutė 

Matkevičienė, rajono meras Vytenis Tomkus, beje, pakvietęs popietės rengėjus pateikti rajono 

tarybai prašymą, kad Marijai Bagdonienei būtų suteiktas Kaišiadorių rajono garbės piliečio vardas. 

Jaudinantis knygos pavadinimas „Aš jus myliu“ tai paskutinėmis gyvenimo dienomis Marijos 

Bagdonienės išsiųsta žinutė artimiems jai žmonėms, kuri per šią knygą pasiekė mus visus. 

 Ramutės Šimelienės   straipsnis iš laikraščio „Kaišiadorių aidai“ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZL119jS9dhQ 

Nuotraukos iš atsiminimų knygos pristatymo: 

http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/knygos-jus-myliu-apie-gydytoja-maryte-bagdoniene-

pristatymas-2019-12-29-1-dalis 

http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/knygos-jus-myliu-apie-gydytoja-maryte-bagdoniene-

pristatymas-2019-12-29-1-dalis  

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Jubiliejinė Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė 

2020 Sausio 12 dieną Šiauliuose vyko tradicinė Šeimų šventė. Jubiliejinės, dvidešimtąjį kartą 

švenčiamos šventės pavadinimas „Aš esu gyvybės duona“ (Jn 6, 48), įpareigoja ir praneša pagrindinę 

Šeimų šventės žinią. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=ZL119jS9dhQ
http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/knygos-jus-myliu-apie-gydytoja-maryte-bagdoniene-pristatymas-2019-12-29-1-dalis
http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/knygos-jus-myliu-apie-gydytoja-maryte-bagdoniene-pristatymas-2019-12-29-1-dalis
http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/knygos-jus-myliu-apie-gydytoja-maryte-bagdoniene-pristatymas-2019-12-29-1-dalis
http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/knygos-jus-myliu-apie-gydytoja-maryte-bagdoniene-pristatymas-2019-12-29-1-dalis
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Renginį sudarė 2 dalys. Pirmojoje – iškilmingos šv. Mišios, kurias aukojo apaštalinis nuncijus 

arkivyskupas dr. Petar Antun Rajič, kartu dalyvavo septyni  Lietuvos vyskupai, Šiaulių ir kitų 

vyskupijų kunigai. Taip pat labai iškilmingas šventės 

momentas – Santuokos sakramento atnaujinimas. Šįkart prie 

altoriaus savo Santuokos sakramentą atnaujino Audriaus ir 

Monikos Kazlauskų šeima. 

Antrojoje dalyje šventės svečias katalikų kunigas Leo 

Patalinghug, vadinamas „užstalės misionieriumi“, pristatė 

kulinarinį šou: „Ką daryti, kad skirtingi požiūriai nesugadintų 

vakarienės džiaugsmo?“. 

https://www.youtube.com/watch?v=8BxMl-GMBxo 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Radijo laida 

Gruodžio gale buvo transliuojama laida per Marijos radiją, kurioje kalbėta apie nevaisingumo 

problematiką. Studijos svečiai buvo genetikas, profesorius Danielius Serapinas bei psichoterapeutė 

Anna Vinkovskienė, palydinti šeimas, susiduriančias su nevaisingumu,. Kviečiame pasiklausyti įrašo: 

 http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/158420-2019-12-23-18-15-gyvybes-medis.html 

Straipsnis   

Gruodžio 29 d. pasirodė interneto dienraštyje Bernardinai.lt straipsnis apie vaisingumo iššūkių 

problematiką šeimoje – pašnekesys su projekto bendradarbe, psichologe Anna Vinkovskiene.  

Kviečiame paskaityti: 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-12-29-su-vaisingumo-issukiais-susiduriancioms-poroms-

projektas-vilniaus-arkivyskupijos-seimos-centre/178588?fbclid=IwAR2Wmlsz9O8-ne-

LzhmVb3HaeGuaHz7G2yxN2EajBIhTo3cFdTVBI0LzjrM 

Lietuvos šeimos centras 

Kunigo Leo Patalinghug kulinariniai šou 

Sausio 10 d., penktadienio vakarą poros, ir netik, rinkosi į Radisson Blu viešbučio konferencijų salę. 

Čia vyko kunigo Leo kulinarinis šou „Prieskoniai santuokai“, kuriame dalyvavo 450 žmonių. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=8BxMl-GMBxo
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/158420-2019-12-23-18-15-gyvybes-medis.html
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-12-29-su-vaisingumo-issukiais-susiduriancioms-poroms-projektas-vilniaus-arkivyskupijos-seimos-centre/178588?fbclid=IwAR2Wmlsz9O8-ne-LzhmVb3HaeGuaHz7G2yxN2EajBIhTo3cFdTVBI0LzjrM
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-12-29-su-vaisingumo-issukiais-susiduriancioms-poroms-projektas-vilniaus-arkivyskupijos-seimos-centre/178588?fbclid=IwAR2Wmlsz9O8-ne-LzhmVb3HaeGuaHz7G2yxN2EajBIhTo3cFdTVBI0LzjrM
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-12-29-su-vaisingumo-issukiais-susiduriancioms-poroms-projektas-vilniaus-arkivyskupijos-seimos-centre/178588?fbclid=IwAR2Wmlsz9O8-ne-LzhmVb3HaeGuaHz7G2yxN2EajBIhTo3cFdTVBI0LzjrM
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Panašūs šou vyko sausio 11 d. Telšiuose ir sausio 12 d. Šiauliuose, tradicinėje šeimų šventėje. 

https://lietuvosseimoscentras.lt/renginiai/2020-01-10-prieskoniai-santuokai/ 

https://www.facebook.com/Lietuvos-%C5%A1eimos-centras-746355858827732/ 

 „Aš stengiuosi, kad žmonės jaustų alkį to, ką Dievas gali jiems suteikti. Kartais jis nori duoti 

žmonėms kai ką kartaus, o kartais saldaus arba kažką neįprasto. Tad man atrodo, kad mano 

siunčiama žinia yra labai krikščioniška, nes kai aš patiekiu maistą, aš suteikiu ir Jėzaus siųstą malonę. 

Jis maitino minias. Tą darau ir aš“, – įsitikinęs jis. 

Visą straipsnį galite rasti  https://www.tv3.lt/…/lietuvoje-viesintis-kunigas-apie-tvirt… 

Keli atsiliepimai: 

 Buvau sužavėta, publika žavinga, organizuotumas fantastiškas.   
 Buvo nuostabus renginys. Įspūdis visam gyvenimui. Dėkojame Telšių vyskupijos šeimos centrui. 

Dėkojame visiems prisidėjusiems, rėmėjams ir dalyviams!!! 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1025743/lietuvoje-viesintis-kunigas-apie-tvirta-santuoka-metines-sveskite-kas-menesi

