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Didžiai gerbiamas ir mylimas 

mūsų Kardinole! 

Sveikiname Jus su garbingu  

kunigystės 60-mečiu! 

 

Ačiū už Šeimos centrų palaikymą! 
Ačiū už Jūsų supratingumą ir meilę 
šeimoms.  

Meldžiame Jums gausių Dievo malonių  

ir linkime ilgiausių metų! 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.google.lt/url?sa=i&url=https://www.efoto.lt/nuotrauka/geliu_ziedai&psig=AOvVaw19z-KPKqXBCYuHCwBkueP-&ust=1615978874392000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCd78_UtO8CFQAAAAAdAAAAABBp
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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 

KVIETIMAS Į VIRTUALŲ ŠEIMA - AMORIS LAETITIA METŲ  

ATIDARYMĄ 

Meilė gyvuoja greta netobulumo 
                    KOVO 19 D. 19 VAL. 

LIETUVOS ŠEIMOS CENTRO FB 

https://www.facebook.com/events/178618863854145 

Gerbiamos šeimos!  

Gerbiami Šeimos, Katechetikos, Caritas, Jaunimo centrų bendradarbiai! 

Gerbiami maldos grupelių ir šeimų judėjimų iniciatyvų nariai! 

Gerbiami kunigai, vienuoliai ir vienuolės! 

Gerbiami visų sričių Bažnyčios darbuotojai! 

Šeima – Amoris Laetitia metai yra popiežiaus Pranciškaus iniciatyva, kuria norima pasiekti 

kiekvieną šeimą visame pasaulyje per įvairias dvasines, pastoracines ir kultūrines iniciatyvas. 

Pandemijos patirtis išryškino šeimos kaip Namų Bažnyčios pagrindinį vaidmenį ir bendrystės ryšio 

tarp šeimų svarbą. Dėl šių ryšių Bažnyčia tampa „šeimų šeima“ (AL 87). Tad „šeima nusipelno jos 

šventimo metų, kad vėl atsirastų įsipareigojimo ir rūpesčio centre pastoracinėje ir bažnytinėje 

tikrovėje.“ 

Kartu pradėkime švęsti Šeima - Meilės džiaugsmas metus! Virtualiame, valandos trukmės 

renginyje „Meilė gyvuoja greta netobulumo“ vyskupas Arūnas Poniškaitis pristatys Amoris Laetitia 

aktualumą mums visiems, o sutuoktinių poros pasidalins, kaip jos išryškina meilę, o ne netobulumą. 

Dalyvaukite ir būkite įkvėpti!  

Lietuvos šeimos centras 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Kovo 19 d. Šeima – Amoris laetitia, kas reiškia Šeima – meilės džiaugsmas metus, kuriuos paskelbė 

Popiežius Pranciškus. Šie šeimos metai yra šv. Juozapo globoje. Tad aišku, kad bus daug renginių, 

daug reikalų – kaip šeimoje – ruošiesi švęsti ar minėti ypatingą progą – tai daug darbų atsiranda. O 

čia – minėsime visus metus!! Norėtųsi, kad tie metai nenuvargintų – o įkvėptų. Įkvėptų labiau mylėti 

namiškius, o jau paskui ir kitus artimuosius.  

TAM PRADINIAM ĮKVĖPIMUI VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME Į ŠEIMA – AMORIS 

LAETITIA METŲ VIRTUALŲ ATIDARYMO RENGINĮ KOVO 19 D. 19 VAL. 

„MEILĖ GYVUOJA GRETA NETOBULUMO“  

Jis įvyks: https://fb.me/e/3vN8rlrhR  

Visa tiksli info apie Šeimos metus bus talpinama lietuvosseimoscentras.lt taip pat sekite Lietuvos 

šeimos centor FB. 

Popiežius Pranciškus nori, kad šie metai padėtų šeimai vėl sugrįžti į Bažnyčios sielovados centrą, į 

visuomenės rūpesčio centrą. Nes šeima nėra nesibaigiantis šaltinis, kur savaime atsiranda meilė. 

Meilei reikia laiko, reikia švelnumo, reikia palaikymo šeimos viduje ir iš aplinkos. Bažnyčia visada 

rūpinosi šeima, tai kaip dar labiau galėtų? Lietuvoje tikrai sėkmingai darbuojasi specializuoti centrai 

– Šeimos, Katechetikos, Jaunimo, Caritas. Šeima vienu ar kitu gyvenimo etapu patenka į šių centrų 

akiratį, jų programas. Bet nepaisant atskirų programų statistika byloja: 2019 m susituokė 19,5 tūkst. 

porų;  išsiskyrė 8,7 tūks. porų, o be vieno iš tėvų 2019 m liko gyventi 6,7 tūkst. vaikų (iki 18 m). 

Pernai metų statistika būtų panaši. Tai reiškia, kad nebegalime žvelgti į sakramentus tik kaip į šventę, 

nors jie yra neįkainuojami! Jei pora neišsprendžia kylančių problemų kol vaikas mažas – apie jo 

Krikšto sakramento laiką, tai kai vaikas ateina ruoštis Pirmajai Komunijai poroje problemos yra 

įsisenėjusios arba tėvai išsiskyrę. Ir jei vaiko ruošimosi Pirmajai Komunijai metu tėvų nepasiekia 

adekvati pagalba šeimai, Sutvirtinimo sakramentui vaiką neretai atlydi tik vienas iš tėvų. Šie trys 

sakramentai – Krikštas, Pirmoji Komunija, Sutvirtinimas – tai galimybė Bažnyčiai pasiekti šeimą 

krizės metu ir jai pasiūlyti pagalbą. Taip šeima tikrai vėl atsidurtų  sielovados centre. Bet tam reikia 

jaunimo, katechetų ir Šeimos centrų savanorių ir komandų artimo bendradarbiavimo. Gal galime tai 

ir padaryti? 

Šeimos metais organizuojame daugiau galimybių būti matomiems žiniasklaidoje – tad atradę laiko 

peržvelkite, paklausykite laidų ir pasidalinkite jomis savo FB. Ne vienas šeštadienio pokalbis sutartas 

su bernardinai.lt bus šeimos temomis, - Kauno arkivyskupijos šeimos centro darbuotojai jau 

sėkmingai startavo!  

Tuo tarpu Jums siūlome pasiklausyti vieno iš iškiliausių Lietuvos žmonių J Em Kardinolo A. J. 

Bačkio įžvalgų: https://www.facebook.com/51861038309/videos/824375088148824  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://fb.me/e/3vN8rlrhR
https://www.facebook.com/51861038309/videos/824375088148824
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Kviečiame! 

 
Jaunimo rengimas šeimai 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Apie „Pažink save“ programą galite paklausyti per YouTube kanalą: 

https://www.youtube.com/watch?v=qDpoGmlK62s  

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=qDpoGmlK62s
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Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 
Kovo 1 d. ir 8 d. sužadėtinių rengėjai dalyvavo supervizijose su psichologe Vanda Benaitiene. Jų 

metu aptarė konkrečius atvejus, iškylančius vedant grupes sužadėtiniams, savo stipriąsias ir silpnąsias 

puses, dalijosi patirtimi ir įvairiais grupės aktyvinimo metodais. 

 

Lietuvos šeimos centras 

Lietuvos šeimos centras tęsia projektą NVOŠG 1-103 „Leidiniai skirti pasirengimo santuokai kursų, 

šeiminių ir tėvystės įgūdžių programų tobulinimui“. Pirmą metų ketvirtį išleidome skrajutę „Ką 

sakyti tiems, kuriuos mylime...“  Skrajutę galite rasti Lietuvos šeimos centre. 

 

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

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Vaikų dienos grupė 

Nors karantinas dar nepasibaigė, nuo vasario mėnesio Vaikų dienos grupės vaikai jau lankosi Šeimos 

centre. Vieni gauna pagalbą ruošiant pamokas, kitus aprūpiname mokymosi priemonėmis, o dar kiti 

tiesiog ateina pabendrauti. Už paramą dėkojame LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Kauno 

miesto savivaldybei ir Kauno arkivyskupijos Caritui (kurio paramos dėka vaikai galės dalyvauti 

edukacinėse programose ir įvairiose išvykose). 

 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Seminarų ciklas Motinos Teresės šeimų namų bendruomenei 

Motinos Teresės šeimų namai yra įkurti 2012 metai, 

Šiauliuose. Ši įstaiga globoja šeimas, kurioms trūksta 

socialinių, buitinių, bendravimo įgūdžių. Čia vienu metu 

gali gyventi 15 mamyčių su kūdikiais. Jos gauna 

visokeriopą pagalbą auginant vaikučius, juos prižiūrint. 

Jos mokomos gaminti maistą, daryti buities darbus, 

organizuotis laisvalaikį, žaisti su vaikais. Taip pat 

mamos turi galimybę išmokti rankdarbių – siuvimo, 

mezgimo, lipdymo, piešimo. Kol mamytės dirba 

užsiėmimuose, vaikučius prižiūri socialinės darbuotojos 

Dienos centre. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Šeimų namų bendruomenei yra organizuojami seminarai – savęs pažinimo, tobulėjimo, ugdymosi 

srityse. Vieną kartą į metus Šiaulių vyskupijos Šeimos centro darbuotojai surengia seminarų ciklą 

bendruomenei apie Natūralų šeimos planavimą. Vasario mėnesio ciklo temos: 

 „Aš esu kūno, sielos ir dvasios vienovė“. Pažintis 

su savo kūnu, jausmais, emocijomis. 

 „Lytiškumas ir Natūralus šeimos planavimas“. 

Kas yra lytiškumas, seksualumas ir kaip NŠP gali 

pasitarnauti geresniems santykiams 

 „Atsakinga tėvystė ir moralė“. Rodyti pavyzdį 

vaikams, ugdyti savo pavyzdžiu. Melas ir tiesa 

šeimoje. 

 „Savivertė ir meilė“. Ar moku mylėti save, ar 

moku bendrauti, ar gebu priimti save ir kitą 

Šių seminarų metu mamos daug sužinojo apie savo kūną, 

apie vaisingumą, kalbėjomės šeimos planavimo 

temomis. Dažnai po seminaro mamos dar pasilieka 

individualioms konsultacijoms. Tokia graži bendrystės 

tęsiasi jau ne vienerius metus. Įstaigoje mamos gyvena 

iki 1 metų, per tą laiką jos susiranda būstą, įgyja 

reikalingų įgūdžių ir gali gyventi savarankiškai. Todėl 

stengiamės, kad jos į savo būsimus namus išsineštų ir 

žinių apie natūralų šeimos planavimą. 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Besilaukiančiųjų mokyklėlė 

Labai džiaugiamės besilaukiančių šeimų mokyklėle. Ji šeimos centre gyvuoja daugiau nei 

dešimtmetį, bet tarp didžiulės Vilniaus mieste esančios mokyklėlių pasiūlos, atranda savo klausytoją. 

Vasario mėnesį, mokyklėlė vyko online. Šioje mokyklėlėje turėjome 12 porų. Suorganizavome 7 

užsiėmimų ciklą.  Vienas tėtis nespėdavęs grįžti namo iki paskaitos pradžios prisijungdavo į 

užsiėmimą tiesiog gatvėje. Tokie pavyzdžiai rodo, kad žmonėms tai labai svarbu. Žmonės išsiilgę 

nuoširdaus ir paprasto bendravimo. Lektoriai sulaukdavo galybės papildomų klausimų ir mokyklėlė 

vietoj valandos, kartais netilpdavo ir į dvi. 

Besilaukiančių mokyklėlėje turime temų ir apie psichologinį pasirengimą tėvystei ir vaikelio žindymą 

ir jo pirmuosius mėnesius po gimimo, bet daugiausia porų ateina su pagrindiniu klausimu: kaip 

lengvai ir greitai pagimdyti. 😊 Suprantame, kad toks noras visiškai natūralus, bet manome, kad 

labai svarbu, kad šalia žinių apie sklandų gimdymą galime skleisti gyvybės kultūrą, kalbėti apie 

tėvystės prasmę, bei tikėjimą. 

Džiaugiamės, kad mokyklėlėje turime temą apie Vaikučio krikštą. Matome šios temos reikalingumą 

ir prasmingumą. Kartais žmonės tiesiog ,,netyčia’’ užklysta į šią paskaitą, o klausydamiesi dėstomos 

temos įsidrąsina ir užduoda visus jiems rūpimus klausimus apie tikėjimą ir Bažnyčią. 

Tad per tiek metų pastebėjome kaip svarbu visus atėjusiuosius priimti ir išgirsti. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Bendri projektai 

Lietuvos šeimos centrų taryba 

Lietuvos šeimos centrų tarybos posėdžiai visada būna darbingi ir kartais linksmi. Juk galime ne tik 

diskutuoti, bet kartu mėgautis kava/arbata, ypač žinant, kad laukia labai aktyvūs „Šeima – Amoris 

Laetitia“, t.y. Meilės džiaugsmo metai. 

 

 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras ir Jono Pauliaus II Piligrimų centras 

Vasario 23 d. Šeimos centro komanda susitiko su Jono Pauliaus II Piligrimų centro vadovu Mantu 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Kuraičiu, kuris pristatė kelionės maršrutus keliaujant į Šiluvą. Šie maršrutai labai tinka šeimoms, 

ypač minint Šeimos metus. Dėkojame už bendradarbiavimą. 

 

Lietuvos šeimos centras 
 

"Ko reikia kiekvienai mamai" grupių moderatorių mokymai 

Vasario 22 d. - kovo 3 d. Lietuvos šeimos centras organizavo keturių valandų nuotolinius “Ko reikia 

kiekvienai mamai” grupių moderatorių mokymus. Mokymus vedė: Jurgita Pocevičienė „Mamų 

grupių moderavimas“, Julija Sakavičienė „Bendrystė online“, Algirdas Petronis „Bendrieji grupių 

moderavimo principai“ ir Vijoleta Vitkauskienė „Ribos“. Dalyvavo septynios mamos iš visos 

Lietuvos - Vilniaus, Kauno, Šilalės, Jonavos, Joniškio.  

Dalyvės atsiliepimas  

 Ačiū, šie mokymai labai įkvėpė ir dar labiau padrąsino išdrįsti rasti laiko sau. Rodos tik 

pradėjom ir pasibaigė. Manau, kad valanda buvo per trumpas laikas. Bet yra sakoma, viskas, 

kas gerai, greitai baigiasi, tad ačiū už pasidalintą patirtį, už idėjas, už konkrečius patarimus. 

Dabar tik svarstau, kada būtų tinkamiausias laikas startuoti. (Kristina) 

 

Iš "Ko reikia kiekvienai mamai" moderatorių mokymuose dalyvavusių mamų jau dvi mamos 

organizuoja grupes - Sigita Lanauskienė Kaune ir Laima Žemaitienė Vilniuje. 
 

Renginiai visuomenei 

Bendri projektai 

Lietuvos šeimos centro, Bernardinai.lt ir Kauno arkivyskupijos šeimos centro projektas 

Lietuvos šeimos centro iniciatyva Bernardinai.lt pakvietė priklausomybių konsultantę Virginiją 

Blaževičienę pakalbėti apie vaikus, kurių tėvai žalingai vartoja/vartojo alkoholį ir kaip jiems padėti. 

 

Paklausyti galite https://www.facebook.com/bernardinai.lt/videos/259260699080194  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/bernardinai.lt/videos/259260699080194
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Kauno arkivyskupijos šeimos centras  

 
Šiemet vasario 8 -14 d. buvo minima vaikų, kurie auga/augo žalingai alkoholį vartojančiose šeimose, 

savaitė. Jos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria tokie vaikai ir 

paskatinti jiems padėti. 

Visą savaitę FB paskyroje dalijomės pamąstymais apie vaikams iškylančius jausmus ir problemas.  

Apie tai, ar įmanoma nuo tokios patirties pasveikti dalijasi priklausomybių konsultantė Virginija 

Blaževičienė: 

 

https://www.bernardinai.lt/vaikai-alkoholiku-seimose-ar-imanoma-nuo-tokios-patirties-

pasveikti/?fbclid=IwAR0PyBKFjrBR3EVwwRTBDAC28n-

SWIWPz0HPzV66soMFTXHHnWHlXym4WUM  

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Pasirengimas šeimos metams 

Vasario mėnesį vykdėme daug paruošiamųjų darbų Šeimos metams. Tai ir reklamos sklaida tarp 

bendruomenių ir buvusių sužadėtinių, bendradarbiavimas su kunigais. Ypač džiaugiamės 

bendradarbiavimu su Gailestingumo bažnyčios klebonu. Kviečiame sekti Gailestingumo savaitės 

renginius, kur šeimos centro darbuotojai ir mūsų lektoriai skaitys pranešimus remdamiesi Amoris 

Laetitia. Taip pat rengiame paskaitų programą visiems metams. Dirbant kyla daug klausimų apie 

renginių tikslingumą, mūsų gebėjimus pasiekti ne tik bažnyčios žmones, temų aktualumą… 

Šie Šeimos metai visiems atnešė ir dar atneš daug iššūkių, bet kartu ir vilties, kad dirbame ne sau, o 

didesnei Dievo garbei, kad nors ir sėjame nematomas sėklytes, Dievas žino palankiausią metą joms 

sudygti. Tad drąsinkime ir palaikykime vieni kitus, kaip viena šeima. 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.bernardinai.lt/vaikai-alkoholiku-seimose-ar-imanoma-nuo-tokios-patirties-pasveikti/?fbclid=IwAR0PyBKFjrBR3EVwwRTBDAC28n-SWIWPz0HPzV66soMFTXHHnWHlXym4WUM
https://www.bernardinai.lt/vaikai-alkoholiku-seimose-ar-imanoma-nuo-tokios-patirties-pasveikti/?fbclid=IwAR0PyBKFjrBR3EVwwRTBDAC28n-SWIWPz0HPzV66soMFTXHHnWHlXym4WUM
https://www.bernardinai.lt/vaikai-alkoholiku-seimose-ar-imanoma-nuo-tokios-patirties-pasveikti/?fbclid=IwAR0PyBKFjrBR3EVwwRTBDAC28n-SWIWPz0HPzV66soMFTXHHnWHlXym4WUM
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Lietuvos šeimos centras 
 

Laidos ir straipsniai 

Lietuvos šeimos centras, bendradarbiaudamas su mėnraščiu šeimai “Artuma” ir Marijos radiju 

iniciavo straipsnių ir laidų ciklą visiems, norintiems geriau suprasti autizmą ir kitus raidos sutrikimus 

turinčius vaikus auginančias šeimas, jų emocinį kelią. Straipsnių ieškokite mėnraštyje “Artuma” kas 

mėnesį rubrikoje “O mes kitokie”, taip pat radijo laidų autizmo tema kartą per mėnesį “Marijos 

radijo” rubrikoje “Kas toliau?” 

Vasario mėn. straipsnio nuoroda  

https://artuma.lt/archyvas/rinktiniai/show/svarbu-netyleti-kalbeti-priimti-

myleti?fbclid=IwAR25O3XJvK1QhnQ15lSwGgC_roF2o6vhYXTPOSU0MJr_vC8VcEmQNch9VtE 

Sausio mėn. laidos nuoroda  

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/189061-2021-01-26-20-07-ka-

daryti.html?fbclid=IwAR1VQYm-RwmIg8-CV4CiU0cLvJipBt-Qq-9SRaTojZd49K6dxMZl8zciT-Q 

Vasario mėn. laidos nuoroda  

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/190993-2021-02-23-20-07-ka-

daryti.html?fbclid=IwAR3aDczpnTAwTaGuUUhdCV_2zJIDVwCB1YruwoAcFXr_0Hhx92Hltgq-

vRU 

Taip pat visus, kurie norėtų prisidėti pagelbstint šeimų kasdienybėje, pabūdami su autistiškais 

vaikais, leisdami mamos ir tėčiams atsikvėpti, Lietuvos šeimos centras pakvies į savanorių mokymus 

jau šį pavasarį. Susidomėję gali rašyti adresu esukartu2@gmail.com . 

Lietuvos šeimos centro darbuotoja Aistė Ruzgienė dalinosi savo įžvalgomis resursų taupymo tema. 

Straipsnis mėnraštyje šeimai “Artuma” vasario mėn.:  

https://artuma.lt/archyvas/rinktiniai/show/luztantys-stalai-arba-kur-keliauja-trupiniai-nuo-musu-

stalo?fbclid=IwAR3aDczpnTAwTaGuUUhdCV_2zJIDVwCB1YruwoAcFXr_0Hhx92Hltgq-vRU 

Kovo mėn. “Magnificat” maldynėlyje galite plačiau pasiskaityti apie mamų grupeles, veikiančias 

parapijose “Ko reikia kiekvienai mamai” https://www.magnificat.lt/takeliais-link-dievo/ 

Popiežius Pranciškus kviečia mus atkreipti dėmesį į ilgaamžius, tad LŠC pasirūpino, kad kartą 

mėnesyje MR Šeimos židinio laidoje būtų aptariami ilgaamžių reikalai. Nepaprastai praktiškas 

Vijoletos Vitkauskienės pokalbis su Sidabrinės linijos viena iš steigėjų Kristina Čiuželienė:  

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/191982-2021-03-09-18-15-seimos-

zidinys.html?fbclid=IwAR3Y7z7MFXFLXJ5rmafjWWs4nV2bpBHGAVRXtsSHrFXVNEcR0ST9O

OCzvik 

Visus Šeima - Amoris Laetitia metus kviesime artimiau susipažinti su Lietuvoje veikiančiais šeimų 

judėjimais ir bendruomenėmis. "Šventadienio mintys” pakalbino dvi judėjimų poras Audrą ir Šarūną 

Starinskus (Dievo Motinos komanda), bei Reginą ir Arūną Mačiuičius (Sutuoktinių susitikimai):  

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000143974/sventadienio-mintys-seima-gali-tapti-namu-baznycia 

Kita praktiška laida apie paskutinį gyvenimo etapą. Kaip būti jame, kaip suprasti mirtį – perėjimą į 

amžinąjį gyvenimą – praktiškos ir išmintingos M. Sopočkos hospiso direktorės pavaduotojos Anetos 

Gurnevič mintys:  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://artuma.lt/archyvas/rinktiniai/show/svarbu-netyleti-kalbeti-priimti-myleti?fbclid=IwAR25O3XJvK1QhnQ15lSwGgC_roF2o6vhYXTPOSU0MJr_vC8VcEmQNch9VtE
https://artuma.lt/archyvas/rinktiniai/show/svarbu-netyleti-kalbeti-priimti-myleti?fbclid=IwAR25O3XJvK1QhnQ15lSwGgC_roF2o6vhYXTPOSU0MJr_vC8VcEmQNch9VtE
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/189061-2021-01-26-20-07-ka-daryti.html?fbclid=IwAR1VQYm-RwmIg8-CV4CiU0cLvJipBt-Qq-9SRaTojZd49K6dxMZl8zciT-Q
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/189061-2021-01-26-20-07-ka-daryti.html?fbclid=IwAR1VQYm-RwmIg8-CV4CiU0cLvJipBt-Qq-9SRaTojZd49K6dxMZl8zciT-Q
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/190993-2021-02-23-20-07-ka-daryti.html?fbclid=IwAR3aDczpnTAwTaGuUUhdCV_2zJIDVwCB1YruwoAcFXr_0Hhx92Hltgq-vRU
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/190993-2021-02-23-20-07-ka-daryti.html?fbclid=IwAR3aDczpnTAwTaGuUUhdCV_2zJIDVwCB1YruwoAcFXr_0Hhx92Hltgq-vRU
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/190993-2021-02-23-20-07-ka-daryti.html?fbclid=IwAR3aDczpnTAwTaGuUUhdCV_2zJIDVwCB1YruwoAcFXr_0Hhx92Hltgq-vRU
mailto:esukartu2@gmail.com
https://artuma.lt/archyvas/rinktiniai/show/luztantys-stalai-arba-kur-keliauja-trupiniai-nuo-musu-stalo?fbclid=IwAR3aDczpnTAwTaGuUUhdCV_2zJIDVwCB1YruwoAcFXr_0Hhx92Hltgq-vRU
https://artuma.lt/archyvas/rinktiniai/show/luztantys-stalai-arba-kur-keliauja-trupiniai-nuo-musu-stalo?fbclid=IwAR3aDczpnTAwTaGuUUhdCV_2zJIDVwCB1YruwoAcFXr_0Hhx92Hltgq-vRU
https://www.magnificat.lt/takeliais-link-dievo/
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/191982-2021-03-09-18-15-seimos-zidinys.html?fbclid=IwAR3Y7z7MFXFLXJ5rmafjWWs4nV2bpBHGAVRXtsSHrFXVNEcR0ST9OOCzvik
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/191982-2021-03-09-18-15-seimos-zidinys.html?fbclid=IwAR3Y7z7MFXFLXJ5rmafjWWs4nV2bpBHGAVRXtsSHrFXVNEcR0ST9OOCzvik
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/191982-2021-03-09-18-15-seimos-zidinys.html?fbclid=IwAR3Y7z7MFXFLXJ5rmafjWWs4nV2bpBHGAVRXtsSHrFXVNEcR0ST9OOCzvik
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000143974/sventadienio-mintys-seima-gali-tapti-namu-baznycia
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http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/190030-2021-02-09-18-15-seimos-zidinys.html  

Popiežius Pranciškus sakė švaistykite laiką su vaikais, tad kartą per mėnesį Vytautas Salinis su 

pašnekovais nagrinėja pramogų šeimoje temą: http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/191455-

2021-03-02-18-15-seimos-zidinys.html  

Tėvai ir vaikai - neišsemiama tema, taip pat nagrinėjama kartą per mėnesį Šeimos židinio rubrikoje: 

“Tėvystė karantino laikotarpiu” http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/188583-2021-01-19-18-15-

seimos-zidinys.html laidoje įžvalgomis dalinasi socialinės darbuotojos Jorūnė Vyšniauskytė - 

Rimkienė ir Danguolė Zalepūgienė. 

Sutuoktinių santykius su pašnekovais apžvelgia Arnoldas Stasiulis. Temos itin praktiškos – apie 

vienišumą poroje ir bendruomenėje (!) http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/190985-2021-02-23-

18-15-seimos-zidinys.html     apie intymumą poroje: 

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/189053-2021-01-26-18-15-seimos-zidinys.html  

Galiausiai - laida apie laisvę http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/190515-2021-02-16-18-15-

seimos-zidinys.html ir Gintautas Vaitoška apie iššūkius šeimoms:  

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/189560-2021-02-02-18-15-seimos-zidinys.html    

Jei norite kad Šeimos židinio laidoje būtų aptariami Jums aktualūs klausimai – būtinai parašykite juos 

LŠC. 
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