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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 

Labai lauksime Jūsų konferencijoje ! Registruokitės: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBudRmoNXjOftheS8ENo3yzOEaf51hLQFLq2sRSA

PijCNTbg/viewform 

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

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Programos „Pažink save“ veikla 

„Pažink save“ savanoriai Marijos Radijo tiesioginiame eteryje dalijasi savo nuomonėmis bei 

patirtimis įvairiomis lytiškumo temomis. Lytinių santykių tema laidos įrašą rasite: 

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/160572-2020-01-20-20-00-kuno-

teologija.html?fbclid=IwAR3U4y6Ikj-vI-zJlc3FDMUgcB90xUndlyPbRuXB-

_aJXME7Xo3AE4eEsNw  

Sausio 20 d. „PS” savanoriai vedė laidą apie pornografiją ir masturbaciją:  

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/160572-2020-01-20-20-00-kuno-

teologija.html?fbclid=IwAR3U4y6Ikj-vI-zJlc3FDMUgcB90xUndlyPbRuXB-

_aJXME7Xo3AE4eEsNw 

Sausio 11 d. „Pažink save“ savanorių komanda pravedė lytiškumo dienos renginį, kuriame dalyvavo 

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero sutvirtinamieji, o sausio 30 d. savanoriai kartu su psichoterapeutu 

prof. Gintautu Vaitoška gilinosi į homoseksualumo temą – jo priežastis ir pasekmes. 

 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Sužadėtinių rengėjų mokymai 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/160572-2020-01-20-20-00-kuno-teologija.html?fbclid=IwAR3U4y6Ikj-vI-zJlc3FDMUgcB90xUndlyPbRuXB-_aJXME7Xo3AE4eEsNw
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/160572-2020-01-20-20-00-kuno-teologija.html?fbclid=IwAR3U4y6Ikj-vI-zJlc3FDMUgcB90xUndlyPbRuXB-_aJXME7Xo3AE4eEsNw
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/160572-2020-01-20-20-00-kuno-teologija.html?fbclid=IwAR3U4y6Ikj-vI-zJlc3FDMUgcB90xUndlyPbRuXB-_aJXME7Xo3AE4eEsNw
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/160572-2020-01-20-20-00-kuno-teologija.html?fbclid=IwAR3U4y6Ikj-vI-zJlc3FDMUgcB90xUndlyPbRuXB-_aJXME7Xo3AE4eEsNw
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/160572-2020-01-20-20-00-kuno-teologija.html?fbclid=IwAR3U4y6Ikj-vI-zJlc3FDMUgcB90xUndlyPbRuXB-_aJXME7Xo3AE4eEsNw
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/160572-2020-01-20-20-00-kuno-teologija.html?fbclid=IwAR3U4y6Ikj-vI-zJlc3FDMUgcB90xUndlyPbRuXB-_aJXME7Xo3AE4eEsNw
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Sausio 17–18 d. vyko mokymai Sužadėtinių grupių vadovams. Šiuos mokymus vedė Lietuvos 

šeimos centro reikalų vedėja Dalia Lukėnienė ir sutuoktinių pora Diana ir Wilfred Tchasse Simo. 

D. Lukėnienė pristatė Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programą ir detaliau aptarė 

pirmąsias keturias temas. Diana ir Wilfred supažindino mokymų dalyvius su grupinio darbo metodais 

ir pasidalijo asmenine patirtimi, vedant sužadėtinių grupes. 

 

Mokymus remia Vokietijos katalikų akcija Renovabis ir Lietuvių Katalikų religinė šalpa. 

Keletas dalyvių atsiliepimų: 

 Gavau daug atsakymų į man rūpimus klausimus, kurių kartais sau net nebuvau iškėlęs. 

 Greiti, intensyvūs, informatyvūs kursai. Malonu, kad vadovas gerai valdė laiką. 

 Labai dėkinga lektorei Daliai už nuostabiai atskleistą temą. Konkretūs pavyzdžiai apie 

emocijas, jų įvardinimą, apie bendravimo reikšmę, kaip keistis kartu ir apie atleidimo būdus. 

Labai aiškiai įvardijami visi jausmai ir jie moraliai nevertinami. Sužinojau, kas nėra 

atleidimas. 

 Kiekvienas išgirstas sakinys padeda įvertinti savo gyvenimą šeimoje, ieškoti, tobulėti, 

atpažinti. Ačiū Jums už meilę mums visiems, kalbėjimą apie nepaprastus dalykus paprastai, iš 

visos širdies. 

 Abi dienos praėjo labai greitai. Dalia labai puikiai moka valdyti grupę, pastebėti grupinius 

procesus. Patiko metodų pakeitimas: truputį parašyti, truputį pažiūrėti, truputį parašyti. 

Ilgiau išlaikomas dėmesys. 

 Dėkoju už organizavimą. Paprastai ir šeimyniškai. Informatyvu ir praktiška. Mokomės 

metodų, dėliojasi bendras vaizdas, kaip turėtų atrodyti sužadėtinių rengimas. 

 Punktualumas (viskas tilpo į laiką). Visa informacija pateikta labai aiškiai, su gyvenimiškais 

pavyzdžiais. Poros (komandos) svarba mokyme. 

 Su kiekvienu seminaru vis lauki, kada ateis kitas seminaras. Ką naujo pavyks sužinoti sekantį 

kartą, ką suprasi, ką sužinosi apie save, apie šeimą, apie santykius šeimoje. Svarbu 

pirmiausia patobulėti pačiam, o tik po to skleisti Dievo žodį ir savo patirtį kitiems. 

 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Sužadėtinių rengėjų susitikimas 

Radviliškio dekanato šeimos centro 

sužadėtinių rengėjai Viktorija ir Ernestas 

Savickai pakvietė pasisvečiuoti savo 

dekanate visus vyskupijos Sužadėtinių 

rengėjus. Šeimos apsikeitė dovanėlėmis, 

dalijosi šventiniais įspūdžiais, dėkojo už 

įgytas patirtis savanorystėje. Vienas 

įdomiausių vizito momentų – šeimų 

fotosesija. Fotografijų autorė Valda 

Kruopė. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Kauno II dekanatas 

Seminaras „Ryšys su vaiku“ Raudondvaryje 

Vasario 1 d. Raudondvaryje, parapijos salėje vyko seminaras „Ryšys su vaiku“, kuriame lektorė 

vaikų ir paauglių psichiatrė Jovita Anikinaitė supažindino su kūdikio psichoemocine branda, 

vystymusi ir mokslinėmis studijomis, kuriose atskleidžiama, kaip mūsų tinkamas ar netinkamas 

elgesys veikia tolesnius vaiko vystymosi procesus, elgesį, emocijas ar net intelektą. Seminaras buvo 

profesionalus, išsamus ir naudingas. Daugelis klausytojų pageidavo daugiau tokių seminarų ir 

informacijos sklaidos mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose. 

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

Anykščių Šv. Mato parapijoje tęsiama tradicija susiburti su šeimomis. 

Popiežius Pranciškus apaštališkajame laiške „Amoris Laetitia“ rašė: „Nė viena tobulai susiformavusi 

šeima nenukrenta iš dangaus; šeimoms reikia nuolat augti ir brandinti gebėjimą mylėti. 

...Nepraraskime drąsos dėl savo trūkumų ir nesustokime ieškoti tos meilės ir bendrystės pilnatvės, 

kurią Dievas mums suteikia.“ 

Kaip ir kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį, kviečiame į 11 val. Šv. Mišias susirinkti su savo 

šeimomis – vaikais, tėvais, seneliais, krikšto vaikais ir t.t. Semkimės Kristaus šviesos, kad būtume į Jį 

panašūs ir liudytume Jo meilę savo šeimose ir visur, kur esame! 

Nuotraukos iš 2020 m. sausio mėnesio šv. Mišių su šeimomis. 

 

 

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

Mamų klubas  
 

Sausio 17 d. startavo pirmasis šiais metais 

susitikimas su mamomis. Gilintasi į labai rimtą 

ir aktualią temą  

"Išmanieji vaikų rankose: dar nekenkia ar jau 

per daug?"   

Susitikimo metu išgirsta mokslininkų įžvalgų ir 

tyrimų rezultatai apie išmaniųjų ekranų poveikį 

fizinei ir psichinei vaikų sveikatai, taip pat 

praktinės rekomendacijos, kaip galima spręsti 

ribų klausimus su vaikais, kad vėliau netektų 

tvarkytis ir vargti su pasekmėmis, kurios gali 

būti labai skaudžios. Į susitikimą buvo 

pakviesta lektorė - konsultantė Giedrė Kisielė - 

prevencinių programų specialistė, dirbanti su 

mokyklomis, paaugliais ir suaugusiais. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 141                                               2020 02 15 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                

 

 

 

8 

Susitikime dalyvavo 12 mamų ir 6 vaikai. 

 

Sausio 31 d. įvyko susitikimas mamoms su 

Neringa Jūreliene tema "Ilgiausiai  gyvenime 

trunkantys santykiai!"  

Kas įvyksta, kai šeimos namuose takelius ima 

minti ne vieno mažo žmogiuko pėdos? Ar 

įmanoma pasiruošti neskausmingam 

pirmagimio nukarūnavimui? Ar tėvų svajonei, 

kad atžalos gyventų taikoje ir ramybėje, lemta 

išsipildyti, ir kodėl galbūt net nereikėtų tokios 

svajonės puoselėti? Ką gali padaryti tėvai, kad 

jų vaikų santykiuose atsirastų daugiau 

prieraišumo ir draugiškumo? O gal ne tik nuo 

tėvų pastangų priklauso, kaip vaikų santykiai 

išsirutuliuos, laikui bėgant? Apie visa tai -  

kalbėta Mamų klubo susitikime, kuriame taip gausiai susirinko  mamos ir vienas tėtis - 32 ir 13 

vaikų. 

Atsiliepimas: 

 Ačiū už susitikimą. Man buvo naujiena, kad vaikai pagal savo emocijas, elgseną šeimoje 

užima vietą „zigzagu“- ir kai į tai įsigilinau, visiškai pasitvirtina mūsų šeimoje. Nuo šiol su 

vyru stengiamės būti tik konfliktų moderatoriai😊. 
 

Atkurti ir išsaugoti 

Sausio 25 d. startavo naujas projektas šeimoms susiduriančioms su vaisingumo iššūkiais.  Pradžia 

sėkminga ir stipri. Kalbėjo du kviestiniai lektoriai: prof. genetikas D. Serapinas apie „Vaisingumo 

sutrikimų problematiką, tendencijas ir jų įveikos būdus šiuolaikinėje medicinoje“ ir psichoterapeutė 

A. Vinkovskienė apie „Nevaisingumo psichologiją“. Susirinko visos užsiregistravusios poros. Iš viso 

dalyvavo 19 porų. 

Keletas atsiliepimų: 

 Gavom gerą šoko terapiją; 

 Supratome, kad dar ne viską padarėme; 

 Jaučiamės kaip po gero filmo. 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Padėkos vakaras 

Sausio 24 d. Šeimos centro savanorius pakvietėme į Padėkos vakarą. Šv. Mišias Šv. Jono Krikštytojo 

koplyčioje aukojo Marijos radijo programų direktorius, kunigas Saulius Bužauskas.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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„Svarbiausius tikėjimo prieskonius galėtume pavadinti 3D. Tai Džiaugsmas, Dėkingumas ir 

Dovanojimas. Ši akimirka niekada nepasikartos, o dovanoti galime ne tik materialinius dalykus – 

savo laiką, žinias, gerą žodį ir pan. Labai svarbu bendras darbas, nes, kai žmonės ką nors daro kartu, 

jie stato tiltus“, - kalbėjo kunigas arkivyskupijos konferencijų salėje susirinkusiems savanoriams. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Faustos Palaimaitės SF, sužadėtinių rengėjų, grupės „Gyjančios širdys“ liudijimai ir Vilijos 

Ratautienės kartu su vyru atliktas romansas sujungė bendrystei, o kartu pašokti pakvietė VU 

ansamblis „Uosinta“. 

Plačiau skaitykite: https://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=7869&pg=1  

Renginį parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis ir Lietuvių Katalikų Religinė šalpa. 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Sausio 11 d. du susitikimai su aktyviausiais vyskupijos parapijiečiais ir šeimos centro savanoriais. 

 

 
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras  

Sausio 28 dieną VVŠC pateikė vyskupui Rimantui Norvilai ataskaitą apie nuveiktus darbus 2019 

metais. Pasidžiaugta gerėjančiu sužadėtinių rengimu Santuokos sakramentui, turint omenyje tai, kad 

vis labiau judama prie 8 susitikimų, mažinant individualų rengimą. Deja, mažėja porų, norinčių 

tuoktis bažnyčioje.                                                                                                                                                          

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=7869&pg=1
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Aptarti ir pirmo svarbumo darbai vasario mėnesiui. 

Ekscelencija padėkojo už vykdomas veiklas ir naujas 

iniciatyvas. 

VVŠC organizavo kelionę į Šiaulių vyskupijos šeimų 

šventę, dovanojant bilietus dekanatų savanoriams. 

Džiaugiamės, kad atsiliepė 84 žmonės, kurie grįžo su 

geriausiais įspūdžiais po kunigo Leo kulinarinio Šou 

pasirodymo.  Nepaliko abejingų ir svečio bendravimas po 

renginio, kai buvo galima šeimoms ir atvykusioms grupėms 

su juo nusifotografuoti.  

 

Lietuvos šeimos centras 

Šiais metai Socialinės apsaugos  ir darbo ministerijoje laimėjome du metus besitęsiantį 

projektą „Leidiniai skirti pasirengimo santuokai kursų, šeiminių ir tėvystės įgūdžių ugdymo 

programų tobulinimui“ NVOŠG1-103. 

Kaip jau tikriausiai supratote, pagal naujai rengiamą Įvaizdžio knygą iš naujo sumaketuosime 

ir išleisime beveik visus lankstinukus ir skrajutes.  

 

Renginiai visuomenei 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Straipsnis   

Sausio 14 d. buvo publikuotas straipsnis „Supratę vaikystės patirtis galime tvarkyti savo gyvenimą“. 

Interviu buvo paimtas iš VAŠC darbuotojo psichoterapeuto A. Petronio. Kviečiame pasiskaityti, gal 

kam atlieps: 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2020-01-14-psichoterapeutas-a-petronis-suprate-vaikystes-

patirtis-galime-tvarkytis-savo-gyvenima/178717 

Iniciatyva  

Sausio 20 d. šeimų bendruomenių koordinatorė J. Pocevičienė buvo susitikusi su Santaros vaikų 

ligoninėje onko skyriuje savanoriaujančia Nina.  Aptarta, kad būtų gerai pakviesti šeimų 

bendruomenes ir judėjimus kartu melstis už sergančius vaikus, o žinią apie juos palaikančią 

bendruomenių/judėjimų maldą nešti į palatas tėvams ir vaikams. Taip ir ligoniai, ir jų artimieji 

stiprėtų, o bendruomenės/judėjimai pagelbėtų artimui bei skleistų apie save žinią. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2020-01-14-psichoterapeutas-a-petronis-suprate-vaikystes-patirtis-galime-tvarkytis-savo-gyvenima/178717
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2020-01-14-psichoterapeutas-a-petronis-suprate-vaikystes-patirtis-galime-tvarkytis-savo-gyvenima/178717

