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Sveiki, mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

Linkime puikios vasaros, atokvėpio nuo karantino, naujų darbo būdų derinimo su įprastais! 

Norime prisiminti LR Prezidento šiemet inicijuotą Tėvų pagerbimo ceremoniją Prezidentūroje.  Šiek 

tiek istorijos: nuo 2004 metų ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanojamos daugiavaikės 

motinos. Iš pradžių kandidatėms kelti kriterijai būti pagimdžius ir gerai išauklėjus 7 ir daugiau vaikų, 

nuo 2018 metų – mamas, kurios išaugino ir gerai išauklėjo 5 ir daugiau vaikų.  

Tėvų pagerbimo ceremonija Prezidentūroje vyko pirmą kartą. Net trys tėčiai buvo apdovanoti iš 

šeimos centrų tinklo: Vladyslav Bortkevič (Vilnius), Vytautas Salinis (Kaunas), Arvydas Norkūnas 

(Elektrėnai). Sveikiname! Labai džiaugiamės visais tėčiais, įsijungusiais į šeimos centrų darbus. 

Šventė buvo labai jauki, pakylėjanti. Šioje nuorodoje daugiau apie šventę:  

https://www.lrp.lt/lt/ziniasklaidos-centras/naujienos/prezidentas-iteike-padekas-tevams-uz-

pavyzdinga-tevyste/34197 

Lietuos šeimos centro direktorė Vijoleta buvo pakviesta šia iškilminga proga tarti žodį šios šventės 

dalyviams. 

Ekscelencija Prezidente, gerbiama ponia Diana, gerbiami, tėvai, mamos, vaikai,  

Tai istorinė diena, nes pagaliau tėvai yra Prezidentūroje, jie pasivijo mamas. Tai – deramas dėmesys 

bene svarbiausiam vyrų vaidmeniui – tėvystei.    

Tėvystė  - tai ne trumpalaikis projektas, kuriame gali pasitempti ir pasirodyti, - tai viso gyvenimo 

procesas, rutina,  reikalinga kaip kasdieninis saulėlydis ir saulėtekis. Nors nežinai kokia diena išauš, 

bet esi saugus, nes ryte vėl patekės saulė, o vakare – nusileis. Apie rutiną Fiodoras Dostojevskis rašė: 

„Būti minutę ar valandą didvyriu yra daug lengviau, negu tyliame heroizme leisti dieną iš dienos. Tik 

prisiminkime tą pilką, monotonišką kasdienybę, darbą, už kurį niekas nepagirs, — didvyriškumą, 

kurio niekas nepastebės, kuriuo niekas nesusidomės. Kas tą kasdienybę pakelia ir vis tiek pasilieka 

žmogumi, tas tikrai yra herojus“. 

Tad kiekvienas tėtis yra herojus – ir kasdien tarsi savaime puoselėja tris svarbias sritis. 

Santykius su vaiko mama. Tėtis ir mama yra komanda – kiekvienas užsiima tuo, ką geriausiai moka. 

O jų tarpusavio sutarimas – didžiausia  dovana vaikui. Romantika, džiaugsmas, supratimas, atjauta, - 

ne vieninteliai šių santykių bruožai. Gerai žinome, kad vyrui ir moteriai susikalbėti yra iššūkis. Tam 

reikia ir drąsos, ir nuoseklumo, netgi naujų žinių ar idėjų. Kartais tiesiog reikia pakoreguoti netikslius 

lūkesčius. Sužadėtiniams kursuose Šeimos centre sakome „nesitikėkite, kad antra pusė jus supras 

kaip pats Dievas, - tada išsaugosite santuoką...“  

Net jei tėtis ir mama pasuko skirtingais keliais – koks svarbus jų ryšys, jų susitarimas, leidžiantis 

vaikui žinoti, jog jis gali mylėti abu savo tėvus, ir leidžiantis jam patirti abiejų tėvų meilę.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.lrp.lt/lt/ziniasklaidos-centras/naujienos/prezidentas-iteike-padekas-tevams-uz-pavyzdinga-tevyste/34197
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Antroji svarbi sritis – ryšys su vaiku. Gimęs kūdikis – stebuklas, kuris tėtį ištirpdo ir sulydo naujai. 

Kiekvienas tėtis ir mama - dukrai ir sūnui yra pats brangiausias ir trokštamiausias asmuo. Laimingas 

vaikas, kurio tėtis „turi laiko“ žaidimams, kai su tėčiu gali ir pasiboksuoti, ir ašarą nubraukti. Tėčio 

pripažinimas ir palaikymas vaikui yra pati brangiausi valiuta. Ir kaip išmintinga, kai tėtis su mama 

užsiima ekvilibristika – kad neperkeltų suaugusių problemų ant vaikų pečių, nes - kai auklėji sūnų, 

auklėji sūnaus sūnų, kai auklėji dukrą auklėji dukros dukrą.  

Trečioji sritis – tai santykis su visuomene – su platesne bendruomene, kaimynais, bendradarbiais. 

Visi tėčiai šioje salėje esate nevyriausybinių organizacijų nariai ar savanoriai. Jūsų tėviškas rūpestis 

peržengė šeimos ribas. Jūs, ir daugelis kitų vyrų – mokytojų, trenerių, savanorių kunigų, dalinatės 

savo žiniomis ir patirtimi. Jūs, vardan kitų, jau sugriovėte lietuvišką patarlę „nenešk šiukšlių iš 

namų“. Jūsų artimieji, ir ne tokie artimi, žino, kokie sunkumai jums iškyla, kaip jūs juos įveikiate, 

kas jus įkvepia, kokie jūsų džiaugsmai. Toks neparodinis santykis sukuria pasitikėjimą ir tvirtą ryšį 

tarp bendruomenės žmonių ir valstybėje. Ir tas santykis yra neįkainuojamas.  

Ir pabaigai  -  tėvystės našta ne tik įtempia, bet ir atpalaiduoja – kai sūnus ar dukra švebeldžiuoja tėti, 

kai mažos rankutės apsiveja kaklą, kai pagaliau vaikas išmoksta važiuoti dviračiu! Atsiremkite į savo 

tėvus, senelius, nes jie eina pirma jūsų. Afrikiečių patarlė sako - seneliai yra biblioteka, kurią reikia 

mokėti perskaityti. Skaitykime.  O jei atsiremsite į stipresnį už jus  – į Dangiškąjį Tėvą – Jis visada 

padės atrasti tikslų gyvenimo kursą ir suteiks jėgų ta kryptimi eiti.  

Su artėjančia TĖVO diena! 

Jaunimo rengimas šeimai 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 
 

„Pažink save“ programos užsiėmimai 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Karantino metu „Pažink save“ savanoriai kasdien susitikdavo virtualiai - bendrai maldai, Šv. Rašto 

apmąstymui ir pasidalijimui. Gegužės mėn. jau prasidėjo ir gyvi savanorių susitikimai. Kauno šv. 

Kryžiaus (karmelitų) parapijos sutvirtinamiesiems PS savanoriai pravedė virtualius užsiėmimus, 

kuriuose diskutavo apie meilę, įsimylėjimą, lyčių skirtumus ir panašumus.  

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras karantino metu ir toliau vedė video sužadėtinių kursus 

mažoms grupelėms. Turėjome 6 grupes.  

Sužadėtiniai atsiliepimuose rašo, kad ir po kursų sužadėtiniams norėtų tokiu būdu kartas nuo karto 

susitikti, nes labai patogu. Turėjome 4 poras auginančias kūdikius. Įdomu, kaip su tokia grupe būtų 

tekę dirbti gyvai?  

Tačiau video susitikimų metu buvo tikrai patogu. Poros išsijungdavo garsą, kai vedantieji kalbėdavo, 

o kai atsakinėdavo į klausimus, -  įsijungdavo.  

Džiaugėmės, kad ryšį su poromis pavyko užmegzti ir video būdu. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Karantino metu vyko net 18 virtualių grupių sužadėtiniams Zoom platformos pagalba. Grupės vyko 

įprastai: 8 susitikimai po 2 val. Juose taip pat dalyvavo NŠP mokytojos ir 12 kunigų. Į pasirengimo 

Santuokai programą įsitraukė 26 sužadėtinių rengėjai, kuriems pravestos 5 video supervizijos. 

Keletas dalyvių atsiliepimų:  

 Patiko, kad yra kviečiami svečiai, kurie yra specialistai ir paaiškina viską plačiai ir kartu 

suprantamai. 

 Ryškiausiai įsiminė vienuolės apsilankymas/jos liudijimas. Labai patiko. Gaila kad mažai 

laiko. Ir karantinas panaikino rekolekcijas. 

 Viskas labai patiko tik gaila, kad dėl karantino gyvų susitikimų neturėjom - tad šiokį tokį ryšį 

praradome nuo grupės, bet gerai, kad bent apskritai įvyko kursai:) 

 Prasmingi, labai vertingi ir tarpusavio ryšį stiprinantys kursai. 

 Patiko pratybų užduotys, leido dar labiau pažinti save ir savo parnerį, lektorių įžvalgos ir 

gyvenimiški patarimai, svečių pokalbiai kursų metu. 

 Patiko pasidalijimai, kadangi pamatai, kad ne tik mes išgyvename tam tikras dramas, tačiau 

ir kiti jas išgyvena, netgi tokias pačias, ir kai papasakoja apie sprendimo būdus, tiesiog 

patirtis, pasijauti ne vienas😊 

 Prisiminus bendrai visus kursus kyla labai teigiamos, geros emocijos. Temos leido ne tik 

labiau pažinti savo partnerį, bet ir pačiai sau atrasti kažką naujo savyje, ko iki šiol nebuvau 

suvokus ir atradus. 

 Per greit baigėsi kursai. 😊 Dabar nežinosiu, ką veikti ketvirtadienio vakarais. 

 Iki kursų galvoje vyravo stereotipinis mąstymas - gal bus nuobodu, neįdomu, gal bus daugiau 

kritikos, tačiau nuo pačios pradžios jautėsi, jog taip nebus. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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 Panašiai įsivaizdavau kursų tematiką, bet po jų sužinojau daugiau nei tikėjausi. Stengsiuosi 

pritaikyti savo būsimoje šeimoje, stengsiuosi prisiminti jausmų taikymo būdus. 

 Kadangi kursai vyko nuotoliniu būdu, tai gal truputį trūko pačios diskusijos tarp porų ir 

vadovų. Aišku, atsižvelgiant į esamas aplinkybes, viskas tikrai buvo išpildyta. 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Gegužės mėnuo, tebesitęsiant karantinui, nesiskyrė nuo ankstesnio laiko.  

Sužadėtiniai, kurie nenukėlė santuokos kitiems metams, pasirengimo santuokai kursus lankė 

virtualiai: vieni jungėsi zoom programos pagalba kaip grupė; kelios poros, dažniausiai tolimųjų reisų 

vairuotojai, jungėsi individualiu grafiku zoom ar messenger programėlėse. 

Virtualūs susitikimai, video seminaro formatu, leido dar kartą įvertinti gyvų susitikimų vertę. 

„Gyvas“ žmogus, su tikra emocija, veido išraiška, kūno kalba itin svarbūs susitikimo kokybei, eigai ir 

santykiui. Nesinorėtų žmonijos ateities įsivaizduoti virtualioje tikrovėje, nors daugelyje sričių tai tapo 

norma. 

Vis tik galvojame, kad ši tikrovė leido atrasti ir galimybes. Tikėtina, kad tam tikrose išimtinėse 

situacijose video seminarų formatas taps išeitimi tiek sužadėtiniams, tiek vedantiesiems.  

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Šiaulių vyskupijoje Sužadėtinių rengėjai su sužadėtiniais susitinka gyvai   

2020 metų pavasaris Šiauliuose neįprastas, kaip ir visame pasaulyje. Karantinas sujaukė planus 

vestuvėms, didelė dalis sužadėtinių atkėlė santuokos šventę kitiems metams. Tačiau vis tik išliko dar 

sužadėtinių, kurie nori susituokti šiais metais, vasarą. Buvo ieškoma įvairiausių variantų, įvairiausių 

formų, kaip organizuoti kursus, kad nepažeistume reglamento ir kad sužadėtiniams nereikėtų 

jaudintis dėl skubėjimo. Buvo nuspręsta organizuoti grupę on line. Yra įvairių nuomonių apie darbą 

internetu, tačiau norinčių lydėti grupes sužadėtinių rengėjų atsirado nedaug. Susidarė viena 

sužadėtinių grupė. Iš sužadėtinių atsiliepimų: „Linkėčiau „mišrių“ kursų – kad būtų ir gyvų, ir 

nuotolinių susitikimų“ (30 m. sužadėtinis), „Galvojau, kad bus tik teorinės paskaitos, tačiau likau 

maloniai nustebinta“ (22 m. sužadėtinė), „Kiekviena tema paliko susidomėjimą, buvo įdomu ir verta“ 

(24 m sužadėtinė).  

Kai tik šiek tiek palengvėjo karantino sąlygos, su vietos ordinaro leidimu, atsižvelgiant, kad 

nedirbame su rizikos grupės asmenimis, saugiai, išlaikant visus reikalavimus, pradėjome organizuoti 

gyvus susitikimus su sužadėtiniais. Ir vedantieji buvome nustebinti – į kursus susirinko atrodo visai 

kitokie žmonės – jie domisi, jie klausinėja, informacija, kurią pateikiame, atrodo jiems svarbi ir 

naudinga. Kitos kokybės žmonės susirinko. Todėl pokarantininiai kursai stebina sužadėtinių 

susidomėjimu, jautrumu ir susikaupimu. Nustebino jų susidomėjimas Šv. Rašto citatomis ir 

aiškinimu, pritaikymu kasdienybėje. Dabartiniams sužadėtiniams kyla žymiai daugiau klausimų apie 

gyvenimo prasmę, Dievo veikimą gyvenime, maldos galią, Santuokos sakramento prasmę. Kitoks 

požiūris ir į patį Sakramentą. Tas ypatingai akivaizdžiai pasireiškia dekanatuose, kur sužadėtinių 

nedaug, o ir karantino sąlygos daro įtaką dėl asmenų kiekio vienoje patalpoje, todėl dažnai 

sužadėtinių rengėjai dirba su viena pora individualiai. Tokiu būdu pora gali atvirai kalbėti apie savo 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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problemas ir gauti atsakymus. Labai svarbu, kad sužadėtiniai iš kursų išsineštų gerą emocija, jaukų 

prisiminimą, kuo mažiau klausimų, o daugiau atsakymų į juos dominančias temas. 

Karantino poilsis, pabuvimas namuose ir nežinomybėje, nesaugume dėl ateities, žmonėms davė 

galimybę peržiūrėti savo prioritetus, savo pasirinkimus. Viltingai žiūrint į ateitį, būtų smagu išlaikyti 

tokį sužadėtinių susidomėjimą Santuokos sakramento prasme, uždegti juos noru puoselėti ir savo 

šeimose tikėjimą. Kad kiti sakramentai, kurie bus priimami jų šeimose – Krikštas, Eucharistija, 

Sutvirtinimas ir kt., būtų iš  meilės Dievui.  

Intensyviai formuojamos grupės sužadėtinių, kurie tuoksis dar šią vasarą ir rudens pradžioje. 

Besidomintieji gali kreiptis. 

Viskas apie sužadėtinių kursus Šiaulių vyskupijoje  - www.svseimoscentras.lt 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 
 

Tik prasidėjus Covid–19 virusui sužadėtiniai buvo labai išsigandę, nežinojo ką daryti: tuoktis ar 

nesituokti, skambinti kunigui dėl santuokos atidėjimo ar dar ne. 

Situacijai Europoje ir Lietuvoje gerėjant mus užplūdo skambučių ir elektroninių laiškų lavina. 

Turime daug administracinio darbo.  

Žmonėms rūpi daug klausimų susijusių su santuoka. Dalis sužadėtinių vis tik apsisprendė santuoką 

nukelti į kitus metus, bet nemažai atsirado norinčių lankyti kursus ir susituokti vasarą ar rudenį. 

Dauguma sužadėtinių, kurie nukėlė santuoką į kitus metus, gyvena užsienyje ir nežino kaip bus su 

skrydžiais į Lietuvą, todėl bijo rizikuoti. Lietuvoje gyvenantiems yra paprasčiau, dažniausiai tiesiog 

reikia su kunigu iš naujo paderinti datą ir galima susituokti rudeniop. 

Žmonės pasiilgę veiklų, bendravimo, tad jaučiasi jų pačių noras dalyvauti kursuose, kalbėtis 

naujomis temomis, nei virusas ar buities rūpesčiai.  

Šeimos centre, rūpindamiesi saugumu, dar nevedame ,,gyvų“ kursų, viskas vyksta interneto pagalba. 

Vis tik džiugu, kad žmonės nusiteikę optimistiškai, kad gauname gerus atsiliepimus net ir apie               

,,negyvai“ vykstančius kursus.   

Kursų vedantieji, tiek šeimos centro, tiek dirbantys parapijose,  labai laukia viruso pabaigos, aiškumo 

ir gyvų susitikimų.    

 

Lietuvos šeimos centras 

Nors Covid – 19 sugriovė daugelį planų, bet mūsų projektas „Leidiniai skirti pasirengimo santuokai 

kursų, šeiminių ir tėvystės įgūdžių programų tobulinimui“ sėkmingai vyksta. Per tą laiką išleidome 

knygelę „Pasirengimas Sutaikinimo sakramentui“ ir lankstinuką „Santuokos priesaika“. Juos rasite 

Lietuvos šeimos centre Kaune, Papilio g. 5.  

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

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 
 

Kaišiadorių vyskupijoje vyko šeimų kassavaitiniai susitikimai. Salinių šeima iš Kauno pristatė Dievo 

Motinos komandą ir pasidalino savo buvimu šioje bendruomenėje patirtimi. 
 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Vaikų dienos grupės išvyka 

Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga dienos grupės vaikai apsilankė nuotykių parke „Lokės 

pėda“, kur patyrė daug džiugių akimirkų. Už paramą dėkojame LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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TYTUVĖNAI – ŠILUVA,  8 km,  2020 m. birželio 20 d.  

Grupę lydi kunigas ir Kauno arkivyskupijos šeimos centro atstovai. 

Kelionės auka: 15 – 20 Eur. tėveliams/globėjams (įskaičiuota: ekskursija Tytuvėnuose, piligrimo 

pažymėjimas, auka už žvakutę šviesos koplytėlėje, organizatorių išlaidos); vaikams auka laisva, 

pagal galimybes. Pervežimas: Šiluva – Tytuvėnai. 

Informacija tel. 868615225 (Mantas) arba el. p. piligrimu.centras@gmail.com  

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Klaipėdos dekanatas 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 145                                               2020 06 15 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                

 

 

 

8 

Tarptautinę šeimos dieną Klaipėdoje nuspalvino vaikų piešiniai  

Tarptautinės šeimos dienos proga Klaipėdos Šeimos centras organizavo vaikų piešinių konkursą 
„Mano šeima – Klaipėdos jėga 2020“. Likome maloniai nustebinti dalyvių gausa ir aktyvumu - 
konkurse dalyvavo daugiau nei 130 piešinių, kuriuose atsispindėjo šeimų bendrystė ir  brangus 
tarpusavio ryšys. Konkurso laureatai buvo apdovanoti diplomais ir prizais, o Šeimos dienos 
paminėjimą prasmigai vainikavo  santuokos pažadų atnaujinimas Marijos Taikos Karalienės 
bažnyčioje. 

"Tik per šeimą gali reikštis, sklisti ir visa gaivinti Dievo meilė pasauliui" (Popiežius Pranciškus). 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Birželio  6 d. pavakarę Marijampolės dekanato šeimos centras sukvietė šeimas į Liudvinavą paminėti 

artėjančią Tėvo dieną. Daugiausia šeimų  

atvyko iš Marijampolės, bet buvo ir iš 

Kauno,  Vilniaus, Garliavos, Sasnavos – 

įskaitant vaikus, dalyvių skaičius viršijo 

50. Jau keletą metų čia, sode prie 

Šešupės, tradiciškai renkamasi Tėvo 

dienos išvakarėse pamąstyti apie tėvystę, 

pabūti  su bendraminčiais, kuriems 

svarbu tikėjimas ir šeima, nes  dalis 

susirinkusiųjų  yra šeimos centrų 

savanoriai ar šiaip su jais susiję. 

Pasivaišinę arbata ir suneštinėmis 

vaišėmis, visi susėdo po obelimi pasiklausyti Ramūno Aušroto įžvalgų apie tėvystę, kuri šių dienų 

visuomenėje suprantama gana painiai ir prieštaringai. Jis rėmėsi savo vaikystės ir tėvystės patirtimi, 

perskaitytomis knygomis ir kitais šaltiniais šia tema. Ramūnas yra ne tik trijų vaikų tėtis, bet ir 

teisininkas, kino kritikas, daugeliui pažįstamas iš Krikščioniško kino klubo vakarų, straipsnių; su 
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žmona Indre veda Kentenicho šeimų akademijos  užsiėmimus, sužadėtinių kursus. 

Suskambus varpams šv. Liudviko bažnyčioje, parapijos klebonas Vilkaviškio vyskupijos Šeimos 

centro kuratorius kun. Žydrūnas Kulpys visus pakvietė į šv. Mišias. Homilijoje,  kalbėdamas apie 

Švč. Trejybės šventę ir Tėvo dieną, kurių išvakarėse esame susirinkę, jis atkreipė dėmesį, kad Švč. 

Trejybė taip pat gali būti suprantama kaip šeima, bendruomenė, kurią jungia meilės ryšys. Po Mišių 

buvo suteiktas palaiminimas susirinkusiems tėvams; kai kas net ašarą nubraukė, kai arčiau prie 

altoriaus išsirikiavo beveik 20 tėčių. 

Paskui dar vyko pasidalinimai savo patirtimi, svarbiais ir įsimintinais momentais  su  tėčiu  atskirai 

vyrų ir moterų grupėse. Aišku, tos patirtys buvo įvairios – nuo skaudžių, kai net neteko matyti savo 

tėčio ar matyti jį labai sužeistą iki džiugių, jaudinančių iki ašarų ar labai aukštai iškeltų moralinių 

standartų, pavyzdžio gyvenime. Daugelis pripažino, kad svarbu yra tėvo rūpestis, saugumo 

užtikrinimas, pamokymai, pagalba pažinti pasaulį ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui, ugdyti 

savigarbą ( ypač mergaitėms). 

Čia pat tėčiai galėjo paplukdyti vaikus 

valtimi, sukurti jiems laužą. Vyresnieji 

vaikai noriai žaidė su mažaisiais. Ramūnas 

Aušrotas rekomendavo ir pristatė šio 

pavasario Vilniaus kino festivalio filmą – 

prancūzų režisieriaus N. Vanier “Suteik 

man sparnus” apie paauglio patirtus 

iššūkius nuotykyje su tėčiu, rūpinantis 

laukinių žąsų veisimu ir migracija. 

Šeimos išsiskirstė tik sutemus – visi buvo 

pasiilgę bendrystės ir jaukaus pasibuvimo 

bendraminčių rate.  

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Atkurti ir išsaugoti 

Gegužės 2, 9, 16 dienomis vyko intensyvūs tolimesni mokymai poroms susiduriančioms su 

vaisingumo iššūkiais. Šis kursas prasidėjęs nuo 2020 sausio mėn. buvo pabaigtas gegužės mėn. 

nuotoliniu būdu per „Zoom“ programėlę. Iš eilės, tris gegužės šeštadienius mokymuose dalyvavusios 

poros klausė: psichologės psichoterapeutės A. Vinkovskienės „Vyrų ir moterų nevaisingumo kelionė“, 

teologo dr. B. Ulevičiaus „Nevaisingumo kelionė teologiniu aspektu“ ir gydomosios mitybos 

specialistės I. Kuprevičiūtės minčių.  

Verta paminėti, kad labai šviesaus atsisveikinimo būta pasibaigus kursui ir vis ateina šiltučiai laiškai 

iš porų. O kad nebūtų tik sausa info, siunčiame pasiskaityti vienos poros atsiliepimą😊 

 Noriu jums padėkoti už šio puikaus paskaitų ciklo organizacinį darbą... Epitetai, kurie ateina 

į galvą prisiminus šį kursą - įdomu, aktualu, naudinga. Daug sužinojome ir patyrėme 

bendrumo jausmą. Žavėjo lektorių profesionalumas, nuoširdumas, žmogiškumas. Esame labai 

patenkinti, o svarbiausia - įkvėpti judėti pirmyn. Labai tikime, kad tokių paskaitų idėja 
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nenutrūks ir jos bus organizuojamos vėl, o galbūt, net plečiamas jų temų ratas, kuris vėl 

suburs mus visus😊. 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Džiaugiamės Kaišiadorių vyskupijos, Elektrėnų dekanato šeimos centro savanorio  Arvydo Norkūno, 

tėvystės apdovanojimu prezidentūroje.   

Arvydas Norkūnas - Kaišiadorių vyskupijos  Elektrėnų dekanato šeimos centro savanoris nuo 2009 

m. Kartu su žmona Vita augina 5 vaikus, santuokoje gyvena 20 m. Šeimą išlaiko užsiimdamas 

staliaus amatu.  

Arvydas labai atsidavęs  ir rūpestingas šeimos tėvas. Matant jį pirmiausia kyla Šv. Juozapo įvaizdis: 

tylus, ramus, mažakalbis, ištikimas tarnystėje, nuoseklus. Arvydas buria šeimų bendruomenę 

Elektrėnuose, kviečia į kasmėnesinius "Šeimadienius", organizuoja kasmetines šeimų stovyklas  ir 

rekolekcijas Elektrėnų šeimoms. Kad įtrauktų kitas šeimas savanoriauja "Alfa" kursuose  

sakramentams besirengiančių vaikų tėvams Elektrėnuose ir Kietaviškėse, dalyvauja Kaišiadorių 

vyskupijos šeimos centro renginiuose liudydami kitoms šeimoms, aktyviai dalyvauja visuomeninėse 

akcijose.  Organizuoja sportines  varžybas ir užimtumą šeimoms įvairių renginių metu. Arvydas 

Norkūnas yra  gražaus, aktyvaus, visuomeniško, bendruomeniško ir asmeniško gyvenimo pavyzdys 

Kaišiadorių vyskupijoje. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Mokymai sužadėtinių grupių vadovams 

 

Gegužės 22 d. vyko mokymai sužadėtinių grupių vadovams. Sutuoktinių poros iš Kauno 

arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos susitiko kompiuterio ekrane, Zoom platformos pagalba. 

Mokymus tema „Krikščioniškasis požiūris į lytiškumą“ vedė teol. lic. Dovydas Kučinskas. 

Susitikimo metu buvo gilinamasi į pagrindines popiežiaus Paulius VI enciklikos „Humanae Vitae“ 

mintis, aptartas Jono Pauliaus II apaštališkasis paraginimas „Familiaris Consortio“, susipažinta su 

„Kūno teologijos“ katechezėmis. 
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Plačiau skaitykite: https://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=8270&pg=1 

Gegužės 29 d. mokymus apie Natūralų šeimos planavimą (NŠP) tęsė eduk. mgr. Vilija Šlopšnienė. 

 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Birželio 6 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentūroje vyko apdovanojimai tėčiams. Gera 

pasidžiaugti, kad buvę mūsų savanoriai, šiuo metu Sutuoktinių susitikimų judėjimo nariai, 6 vaikų 

tėvai Gediminas ir Daiva Vasiliauskai dalyvavo šioje gražioje dienoje ir tėtis Gediminas gavo padėką 

už pavyzdingą tėvystę iš Prezidento Gitano Nausėdos kaip daugiavaikės šeimos tėtis. Džiaugiamės ir 

sveikiname! 
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