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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 

Šv. Juozapo metuose kovo 19 d. žengsime į "Amoris laetitia šeimos" – „Meilės džiaugsmo šeimos“ - 

metus. Jie baigsis 2022 birželio 26 d. Romoje dešimtuoju Pasaulio šeimų susitikimu. Svarstome,- 

ką reiškia tie "Amoris laetitia šeimos" metai. Atrodo, kad jie nėra tiesiog "šeimos metai". Popiežius 

ragina visus krikščionis - nuo pasauliečių iki kunigų - studijuoti apaštališkąjį posinodinį paraginimą 

"Amoris laetitia", kaip vadovėlį sielovadai. Pradžioje galvojome, kad šie metai skirti paliudyti 

visiems, kad šeimoje yra meilės džiaugsmas. Bet atrodo, kad Popiežius iš mūsų prašo netgi 

daugiau... Prašo į meilės džiaugsmo šeimą priimti ir tuos, kurie neatitinka "gražių, gerų" šeimų 

kriterijaus, ragina padėti vieni kitiems įveikti krizes, ragina pastoracijoje remtis laipsniškumu ir 

gailestingumu... 

Kiekvienas žinome, kad šeimoje visko apstu - nuo džiaugsmo iki kančios - kaip kokia diena, kaip 

kokia situacija. Ir gerai, kai šeima stovi ant uolos, bet juk tikrai ne visada... 

Šeimų sielovada – ne tik Šeimos centrų ir šeimų judėjimų darbas. Kunigai yra vedliai šioje 

sielovadoje. Šeimos centrai ir šeimų judėjimai kuo gali, tuo pagelbsti. Ir visiems yra ką veikti, nes 

šeimų situacija Lietuvoje labai sudėtinga. Pažvelkime į statistiką: Šeimos centrų Sužadėtinių 

pasirengimo Santuokos sakramentui kursuose keletą pastarųjų metų dalyvauja apie 3000 porų. 

Oficialios statistikos portalo duomenimis keletą pastarųjų metų Lietuvoje kasmet susituokia apie 

19000 porų; kasmet išsiskiria apie 8 700 porų, kasmet be vieno iš tėvų lieka per 6000 vaikų. 2019 m. 

vidutinė buvusios santuokos trukmė buvo 12,9 metų. Apie penktadalis (18 proc.) susituokusiųjų 

išsituokė pragyvenę santuokoje beveik 10 metų, 11,9 proc. – antrąjį vedybinio gyvenimo dešimtmetį, 

5,1 proc. – pragyvenę santuokoje ilgiau nei 25 metus. Remiantis statistika aišku, kad Pirmajai 

Komunijai besirengiančių vaikų tėvams labai reikia deramo palydėjimo (ne vieno ar dviejų 

susitikimų, bet tikrai daugiau) nes dažna santuoka tuo metu yra didelėje krizėje. Atrodo, kad Šeimos 

centruose yra programų, kurios tiktų tėvams. Klausimas kaip padaryti, kad jos pasiektų tėvus 

parapijose? 

Tenebūna Pirmoji Komunija tik vaikų sakramentas, tebūna tai šeimos sakramentas, net jei tėvai atėjo 

norėdami vaiką "sutvarkyti". Tvarka yra puikus dalykas ir ta tėvų "sutvarkymo" nuojauta yra taikli ir 

gera - juk ir Dievas pasaulį sukūrė chaosą perkeisdamas į tvarką. Kaip mums pamilti tuos kartais 

piktus, kartais nepatenkintus, kartais tikėjime nelabai išprususius tėvus? Kaip Šeimos centrams ir 

šeimų judėjimams atrasti būdą ranka rankon ir koja kojon darbuotis su katechetais? Šeimos centrai 

gali padėti, kad Pirmosios Komunijos tėvams būtų deramai kalbama apie priklausomybes (tai dažniau 
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pasitaikantis dalykas, nei gali atrodyti....), apie tarpusavio santykius ir apie dvasingumą, kuris 

geriausiai pasireiškia dorybėmis. Kaip suprasti šv. Mišias, ir visus sakramentus geriausiai atskleis 

katechetai. Kad ir kaip galėtume labiau suremti pečius dėl mūsų šeimų? 

Kviečiame! 
 

Mielos moterys, išsiilgusios bendrystės ir nuoširdžių prasmingų pokalbių, 

kviečiame Jus dalyvauti “Ko reikia kiekvienai mamai”  

 

GRUPIŲ MODERATORIŲ MOKYMUOSE 
 

Kam skirti šie mokymai? Kiekvienai, norinčiai vesti dvylikos susitikimų mamų grupę, kurioje 

kalbėtumėtės apie gyvybiškai svarbius poreikius 

 

Kodėl Jūsų reikia? Kad suburtumėte ikimokyklinukų mamas į grupę, padėtumėte joms kurti 

bendrystę - dalintumėtės džiaugsmais, rūpesčiais ir atradimais 

 

Kaip viskas vyks? Jūs dalyvausite mokymuose nuotoliniu būdu. Pristatysime susitikimų programą, 

supažindinsime su grupės vedimo principais, grupelės online vedimo ypatybėmis, bei ribų nustatymu 

ir išlaikymu. Vėliau Jūs kviesite ikimokyklinukų mamas skaityti „Artumos“ ciklą “Ko reikia 

kiekvienai mamai” ir drauge ieškoti kelio, kaip moterys galėtų pasirūpinti savimi 

 

 

MOKYMAI 

 
Vasario 22 d., pirmadienis, 13.00 Jurgita Pocevičienė „Mamų grupių moderavimas“ 

 

Vasario 24 d., trečiadienis, 13.00 Julija Sakavičienė „Bendrystė online“ 

 

Kovo 1 d., pirmadienis, 13.00 Algirdas Petronis „Bendrieji grupių moderavimo principai“ 

 

Kovo 3 d., trečiadienis, 13.00 Vijoleta Vitkauskienė „Ribos“  

 

Kiekviena paskaita truks vieną valandą. 

 

 

LABAI JŪSŲ LAUKIAME!!! 
 

Registracija ir informacija: kiekvienaimamai@gmail.com  
Registruojantis prašome nurodyti, iš kokio miesto esate.  

Telefono numeris pasiteirauti: 8 612 56172 (Jurgita) 

Mokymai vyks zoom platformoje, jos nuorodą ir  

sąskaitos nr. atsiųsime užsiregistravusioms dalyvėms. 

Rinkliava už mokymus: 10 Eur.   
 

 

Organizatorius: LIETUVOS ŠEIMOS CENTRAS 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
mailto:kiekvienaimamai@gmail.com
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Programa tinka kiekvienai porai, kuri nori pagerinti tarpusavio santykius. Rinkliava už kursus 

visiškai simbolinė (nes pirmas bandymas) 20 Eur. Detalesnę informaciją rasite skelbime. 

Dalyvaukite, rekomenduokite - ir dalyvaudami galvokite - ar ši programa tinkama poroms, kurios dar 

neišsiskyrusios ir vaikus atvedė ruoštis Pirmajai Komunijai. 

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

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

Antradienio protmūšiai 

Gruodžio mėnesio antradieniais vyko „Pažink save“ protmūšiai, kuriuose dalyvaudavo iki 40 dalyvių. 

Visus žaidimus galite rasti kahoot.com svetainėje ir sužaisti kartu su namiškiais. 

Sausio mėnesį „Pažink save“ komanda, bendradarbiaudama su Visuomenės sveikatos biurais, Kauno 

ir Jonavos mokyklų 8-11 klasių mokiniams pravedė net 51 virtualų susitikimą. Šiuose susitikimuose 

dalyvavo 864 mokiniai. Paaugliai džiaugėsi įdomiomis temomis, pristatymais, aktualia ir įdomiai 

pateikta informacija, o mes - teigiamais atsiliepimais iš mokyklų atstovų 😊  
 
 

 

 

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

Rengimas šeimai 

Sausio mėnesį Marijampolės dekanate per nuotolines tikybos ir etikos pamokas integruojamas 

rengimas šeimai  - diskutuojame apie santuokos reikalingumą, kodėl jauni žmonės nenori tuoktis, kai 

patenkinamas lytinis ir kai kurie kiti poreikiai gyvenant kartu nesusituokus. Keliama problema - ar 

merginos jaučiasi saugiai, kai jų neveda ir niekuo neįsipareigoję naudojasi. Vaikinai pripažįsta, kad 

jiems ši situacija patogesnė. Demonstruojamas ir aptariamas filmas ,,Sekso ekonomika“. 

Atkreipiamas dėmesys į homoseksualius žmones, bandome suprasti juos ir jų problemas. Daugelis 

sutinka, kad LGBTI reikalavimas dėl partnerystės ar santuokos tų problemų neišspręs. 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Supervizija sužadėtinių rengėjams 

Gruodžio 15 d. pakvietėme sužadėtinių rengėjus į nuotolinį susitikimą-supervziją, kurią pravedė 

Lietuvos šeimos centro direktorė soc. m. mgr. Vijoleta Vitkauskienė. Pradžioje dalyviai papasakojo, 

kaip sekasi dirbti pasitelkiant naujas technologijas. Po to dalijosi gerąja patirtimi, vedant grupes 

sužadėtiniams nuotoliniu būdu ir kylančiomis baimėmis. Su sužadėtinių rengėjais atsakymų ieškota 

kartu, analizuojant konkrečias situacijas. Nuotolinį susitikimą labai pagyvino retkarčiais pasirodantys 

vaikų veidai, o Vijoleta Vitkauskienė drąsino visus nebijoti liudyti savo gyvenimo. Supervizija 

baigėsi bendra malda ir adventiniais palinkėjimais. 

Rėmėjas – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Plačiau skaitykite: 

https://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=8891&pg=1  

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=8891&pg=1
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Susitikimai on-line su dekanatų ir parapijų savanoriais 
 

Gruodžio mėnesį Zoom platformoje „lankėme“ naujus sužadėtinių rengėjus, kurie šiais metais baigė 

mokymus Šeimos centre. Kartu su parapijų klebonais/rektoriais aptarėme mokymų medžiagą, 

galimus sunkumus ir suplanavome darbų pradžią. Gruodžio 10 d. on-line susitikome su dekanatų 

Šeimos centrų vadovais. Susitikimo metu dalijomės patirtimi ir naujienomis. 
 

Sužadėtinių registracija internetu 

Nuo sausio mėnesio sužadėtiniai registruojami internetu. Su registracijos anketa ir informacija galite 

susipažinti Kauno arkivyskupijos šeimos centro svetainėje www.kaunoseimoscentras.lt 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoseimoscentras.lt/
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Sausio mėnuo Sužadėtinių rengimo Santuokai programoje buvo kupinas permainų, iššūkių ir naujų 

galimybių. Naujos internetinės registracijos įdiegimą teko derinti su metų pradžioje ženkliai 

išaugusiu sužadėtinių poreikiu planuoti savo Santuoką bei pasirengimo kursus. Visą mėnesį vyko 

intensyvus darbas, buvo įtrauktos ne tik Kauno miesto parapijos, bet ir arkivyskupijos dekanatų 

šeimos centrai. Dėkojame sužadėtinių rengėjams, kurie pradėjo šį mėnesį aštuonias grupes, na o iki 

kovo mėn. prie jų prisidės dar trylika naujų grupių. Dėl karantino susitikimai vyksta ZOOM 

platformos pagalba. Džiaugiamės, kad į šią tarnystę įsitraukė naujieji vadovai, rudenį užbaigę 

mokymų ciklą. Linkime jiems šaunaus kelio drauge su sužadėtiniais ir visa Kauno arkivyskupijos 

šeimos centro sužadėtinių rengėjų komanda. 😊 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Seminaras Vilniaus arkivyskupijos sužadėtinių rengėjams „Poros finansų valdymas”. 

Gruodžio 11 d. sužadėtinių rengėjų koordinatorius A. Svirbutas pakvietė sužadėtinių rengėjus į 

seminarą „Poros finansų valdymas”. Sužadėtinių kursuose - viena iš aktualių temų poroms - tema 

apie poros finansus. Dažnai sužadėtinius rengiantiems žmonės yra užduodami tokie ar panašūs 

klausimai:  

Ar šeimos biudžetas turi būti bendras? Ar galima slėpti savo asmenines pajamas ir jų kiekį nuo antros 

pusės? Ar reikia taupyti jei pajamos labai menkos? Taupyti bendrai ar atskirai? Kiek pinigų pasilikti 

sau, o kiek skirti bendriems reikalams? Ką daryti jei poroje pajamos labai skirtingos?  

Į šiuos ir visus kitus atsineštus klausimus mielai atsakė ir seminarą vedė asmeninių ir poros finansų 

konsultantas B. Ambraziejus.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Lietuvos šeimos centras 

Lietuvos šeimos centro projektas NVOŠG 1-103 „Leidiniai skirti pasirengimo santuokai kursų, 

šeiminių ir tėvystės įgūdžių programų tobulinimui“ sėkmingai tęsis ir 2021 metais. Ketiname 

atspausdinti dar kelias skrajutes ir lankstinukus, kurie bus skirti visai Lietuvai. 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 
 

Rekolekcijos šeimoms 
 

Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo 

kvietimu kiekvieną gruodžio mėnesio 

trečiadienį vyksta rekolekcijos vis 

kitai žmonių grupei. Gruodžio 16-

osios trečiadienis buvo skirtas 

šeimoms. Deja, ši diena sutapo su 

griežtesniais karantino apribojimais, 

todėl Švč. Sakramento adoracija, 

konferencija ir Eucharistijos 

šventimas buvo transliuojami iš 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčios tik arkivyskupijos YouTube kanalu be galimybės 

dalyvauti gyvai. Rekolekcijoms vadovavo seminarijos rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus. 

Šeimos centro parengtais bendruomeniniais maldavimais buvo melstasi popiežiaus Pranciškaus ir 

Kauno arkivyskupo gruodžio mėnesio intencijomis. Taip pat melstasi už sužadėtinius, kad jie patirtų 

vis didesnę bendrystę ir liktų ištikimi Meilės pažadui, už šeimas, kad jos savo gyvenimu liudytų 

meilę Dievui ir žmonėms, už vienišus, senus ir sunkiai sergančius žmones, prašant Dievo gydančio 

prisilietimo ir vilties. 

Plačiau skaitykite:  

https://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=8889&pg=1  

 

Projektas „Šeimų ugdymas ir pagalba išgyvenantiems krizę“ 
 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=8889&pg=1
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2020 m. vykdėme projektą „Šeimų ugdymas ir pagalba išgyvenantiems krizę“, kurį parėmė LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Projekto kiekybiniai rodikliai:  

Seminarai ir supervizijos sužadėtinių rengėjams – 6 įvykiai, 99 dalyviai. 

Socialinis darbas su šeimomis – 50 asmenų. 

Išsiskyrusiųjų grupės užsiėmimai – 14 užsiėmimų, 34 dalyviai. 

Pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymo organizavimas (seminarai, šeimų žygis, Mamų 

klubas, švietėjiška veikla) – 22 įvykiai, 149 dalyviai. 

Šeimos vertybių sklaida (video filmukas, interneto svetainės atnaujinimas) – 3 įvykiai, 14 dalyvių.  

Viso nuo projekto pradžios – 46 įvykiai, 346 dalyviai. 

 

Išsiskyrusiųjų sielovados grupė 

 

Išsiskyrusiųjų sielovados grupė „Gyjančios širdys“ Šeimos centre renkasi kas antrą pirmadienį. 

Grupė skirta tiems, kas išgyveno skyrybas ir jaučia, kad liko neatsakytų klausimų, slegiančių 

neišsakytų jausmų. Užsiėmimai vyksta kartu su dvasininku ir psichologu. Tai yra galimybė pasidalyti 

sunkumais, išgirsti kitą žmogų, naujai pamatyti save ir įgyti jėgų kurti tolesnį gyvenimą, pasitikint 

Dievu. Karantino metu grupė vyksta Zoom platformos pagalba. Dėl informacijos teiraukitės tel. 8 699 

55385 (Šviesa). 

Keletas 2020 m. vykusios grupės atsiliepimų: 

 Pats programos faktas – tobulas. Sumaišė karantinas, bet mes išlikome vieningi. Vedėjai 

nuostabūs, kunigas – pats tikriausias. Patiko sutikti panašaus likimo žmonės. 

 Labai profesionaliai pateikta medžiaga, parinktos temos. Patiko, kad grupėje dalyvavo 

kunigas ir psichologas. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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 Viskas labai organizuota, apgalvota kiekviena užduotis, tema. Nebuvo jokių nereikšmingų, 

nereikalingų dalykų. Viskas ne paviršutiniškai, o su nuoširdžiu noru padėti. 

 Patiko kiekvienas buvęs susitikimas – net ir karantino metu per Zoom. Leidote būti tokiu, koks 

esu – be jokių kaukių. 

 Norėčiau, kad ir toliau palaikytume ryšį su grupe ir vedėjais. 
 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė 

2021 m. sausio 10 dieną Šiauliuose vyko tradicinė Šeimų šventė „Būkite laimingi ir ištikimi Kristui” 

(šv. Jonas Paulius II). Šventė vyko netradiciškai – Šiaulių Katedroje, kuri buvo tuščia be žmonių. 

Tokį šventės scenarijų padiktavo karantino sąlygos, tačiau negalėjome nuvilti žmonių, kuriems 

tradicija – pradėti metus Šeimų šventėje  - yra labai svarbi. Katalikų medijų centras sutiko mums 

padėti ir šventę transliuoti kiek įmanoma plačiau visoje Lietuvoje per įvairias internetines platformas. 

Šventės pagrindinis akcentas – Santuokos sakramento pažadų atnaujinimas šv. Mišių metu. Pažadus 

atnaujino sutuoktiniai Eglė ir Lukas. Po šv. Mišių ant pagrindinio altoriaus buvo išstatyta šventojo 

Jono Pauliaus II kraujo relikvija ir visi galėjome pasidžiaugti iškilminga kompozicija, kurią paruošė 

Šiaulių valstybinio dramos teatro aktoriai Jūratė Budriūnaitė ir Juozas Bindokas, režisierė Regina 

Steponavičiūtė. Kompozicijoje skambėjo Rasos Kauneckaitės, Dianos Astrauskienės ir Gabrielės 

Pastaukaitės – Stanislovaitienė paruoštos giesmės. Aktoriai skaitė tekstus iš Popiežiaus Pranciškaus 

enciklikos „Amoris laetitia“ ir šv. Jono Pauliaus II Apaštalinio laiško šeimoms. Šie tekstai ir visa 

kompozicija mums buvo tarsi vartai, kurie atvėrė kelią į popiežiaus Pranciškaus skelbiamus Šeimų 

metus, kurie prasidės 2021 m. kovo 19 dieną. Šeimų šventės transliacijas stebėjo apie 32 000 žmonių 

visoje Lietuvoje, dar beveik tiek peržiūrėjo įrašus vėliau. Tai buvo labai neįprasta patirtis tiek 

Šventės organizatoriams, tiek visiems dalyviams.  

Čia nuoroda, kurioje rasite Šeimų šventės įrašą: 

https://www.youtube.com/watch?v=7xQO7vmOuqo 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Seminaras šeimų bendruomenėms "Oponavimas ir draugystė: ar galime tai suderinti?" 

Paskutiniame Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro organizuotame šeimų bendruomenių atstovų 

susitikime su vyskupu Arūnu Poniškaičiu, ne vienam dalyviui iškilo klausimas, kaip reikšti savo 

nuomonę, poziciją visuomenėje, kada, kokiuose klausimuose ir kiek būti radikaliu, tad gruodžio 7 d. 

vyko virtualus susitikimas su Toma Bružaite, projekto „Kataliko balsas“ vadove, Bernardinai.lt 

bendradarbe, tema: "Oponavimas ir draugystė: ar galime tai suderinti?" 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=7xQO7vmOuqo
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Visuomenės dėmesį traukiantys moralės klausimai – puiki galimybė apaštalauti. Tačiau diskutuojant 

asmeniškai itin svarbiomis temomis sunku išlikti ramiam, o diskusija neretai perauga į ginčą. Pyktis 

yra prastas sąjungininkas norint nešti Evangelijos žinią aplinkiniams. Pokalbyje diskutavome: 

 Kaip išlaikyti draugišką ir mandagų pokalbį su tais, kurie nesutinka su mūsų pozicija? 

 Koks yra mūsų pagrindinis tikslas aktyviai veikiant viešojoje erdvėje? 

 Ar visada turime laimėti ginčą, nešdami Evangelijos žinią? 

 

Susitikimas vyko ZOOM platformoje.  

 

2020 m. gruodžio pabaigoje vyko individualūs susitikimai su bendruomenių atstovais, bei  

sužadėtinių rengėjais, padėkojant jiems už metų darbą,  padovanojant jiems gautos Popiežiaus vizito 

atributikos.  

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Adventinis darbuotojų susitikimas 

Gruodžio 22 d. adventiniame Zoom susitikime su kunigu Vaidotu Labašausku pasisėmė dvasinio 

peno, vilties ir išgyvenome bendrystę. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Susipažinkite – Kauno arkivyskupijos sielovados komanda (KASK) 😊 

Kiekvieną mėnesį susitinka Kauno arkivyskupijos institucijų vadovai, o kitu laiku (taip pat kartą per 

mėnesį) - šeimos centro darbuotojai. Kartu su Kauno arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu aptariame 

skirtingas veiklos sritis, planuojame darbus ir palaikome vieni kitus. 

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

Ataskaitinis susirinkimas 

Sausio 28 dieną nuotoliniu būdu įvyko ataskaitinis susirinkimas. Su vyskupu aptarėme ir 

išanalizavome praeitų metų darbus, sudėstėme akcentus šių metų veiklai. Džiaugiamės, kad 

karantinas kai kur davė galimybę pokyčiams, tokiems, kaip sužadėtinių ruošimas Santuokos 

sakramentui. Perėjome prie centralizuoto porų registravimo pildant anketas, labiau įsisavinome 

nuotolinį kursų vedimą.  

Renginiai visuomenei 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Lietuvos šeimos centro radijo laidos 

2021 01 12 Lietuvos šeimos centro vadovė Vijoleta Vitkauskienė kalbino palaimintojo Mykolo Sopočkos 

hospiso savanorį kapelioną kunigą Andriejų Bogdevičių.. 

2021 02 06 Bernardinai.lt vyko šeštadienio pokalbis „Smurtas mūsų kasdienybėje“. Dr. N. 

Liobikienę kalbino V. Vitkauskienė.   

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/

