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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

2019 metų kovo mėnesio 23 dieną kviečiame į kasmetinę konferenciją,  

kuri vyks Šiaulių universiteto bibliotekoje, Vytauto g. 84 

 

Dievo Sūnus ateina pas visus be išimties (plg. Amoris laetitia, 309) 

Apie šiandienos sužadėtinių pastoracinį palydėjimą 

 

  9.00 - 10.00 – Registracija 

10.00 - 10.15 – Sveikinimo žodis. Rektorius Prof. Dr. Darius Šiaučiūnas, Vyskupas Eugenijus 

Bartulis 

10.15 - 11.00 – Pranešimas „Kad širdis neišdžiūtų“. Vyskupas Arūnas Poniškaitis  

11.00 - 11.15 – Pranešimo aptarimas  

11.15 - 12.00 – Pranešimas „Aš, Tu ir Jis“. Arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas 

12.00 - 12.15 – Pranešimo aptarimas 

12.15 - 12.35 – Praktikų žvilgsnis į sužadėtinių rengimą Santuokos sakramentui. Judita ir Aidas 

Velžiai 

12.35 - 12.50 – Pranešimo aptarimas  

12.50 - 14.00 – Pietūs 

14.00 - 14.45 – Pranešimas „Kuo ydinga dabar viešpataujanti žmogaus samprata?“. Prof. Dr. 

Alvydas Jokubaitis 

14.45 - 15.00 – Pranešimo aptarimas  

15.00 - 15.45 – Pranešimas „Ne/Galios sąlygiškumas: visi mes skirtingi“. Doc. Dr. Algirdas 

Ališauskas 

15.45 - 16.00 – Pranešimo aptarimas  

16.00 - 16.15 – Konferencijos uždarymas  

17.00 – Šv. Mišios Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje (Aušros takas 3) 

18.15 – Agapė Pastoraciniame centre (Žvejų skg. 2) 

 

Konferencijos metu veiks vaikų tarnyba.  

Būtina registracija iki kovo 20 d.: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKIGYeAbe30iWGD7J58r4gJpqHPrZf-R8Cb-

0aZ3mMeEKr_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1,  

Pasiteirauti skambinkite tel. 8 41 52 06 26, mob. 865273662, rašykite  el. paštu 

svscentras@gmail.com 

Labai laukiame Jūsų! 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKIGYeAbe30iWGD7J58r4gJpqHPrZf-R8Cb-0aZ3mMeEKr_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKIGYeAbe30iWGD7J58r4gJpqHPrZf-R8Cb-0aZ3mMeEKr_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:svscentras@gmail.com
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Jaunimo rengimas šeimai 
Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Paskaitos sutvirtinamiesiems: 

Sausio - vasario mėnesiais vyko paskaitų ciklas Kaišiadorių parapijos sutvirtinamiesiems. Viso 

pravesta 12 susitikimų, kuriuose dalyvavo  41 moksleivis.  Susitikimų temos: „Bažnyčios mokymas 

apie lytiškumą“, „Vaisingumo pažinimas“, „Kas padeda kurti darnią šeimą“, „Pasirinkimų svarba ir 

pasekmės“. Susitikimus mergaitėms vedė J. Bernatonienė, berniukams - A. Bernatonis. 

Atsiliepimai: 

 Labai patiko: sužinojau kokius santykius vertėtų rinktis. Daug naudingos informacijos. 

 Susitikimai buvo įdomūs, jauki atmosfera, sužinojau, ką vertina bažnyčia. 

 Daug sužinojau apie save ir savo kūną, santuoką. Buvo įdomu. Daugiau sužinojau apie gyvybės 
vystymąsi, savivertės dalykus. 

 Sužinojau kaip turėtų elgtis save gerbianti mergina. Buvo įdomu sužinoti apie mano kūną, kas jame 
vyksta. Ir visi susitikimai buvo informatyvūs ir įdomūs. 

 Kaip pasakyti „ne“ ir kas stiprina šeimą. 

 Kaip kurti darnią šeimą. Patiko dirbti grupelėse. 

 Įdomūs šeimos kūrimo punktai. 

 Šeima turi būti kūrybiška, kurti, organizuoti. 

 5 punktai kaip kurti ryšį su šeima ir ugdyti kūrybiškumą. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

„Pažink save“ susitikimai 

„Pažink save“ programa įgauna pagreitį. Vis daugiau 

mokyklų kviečia į susitikimus su moksleiviais, o patys PS 

savanoriai nepamiršta ir savo tobulėjimo. Kiekvieną 

ketvirtadienį jie renkasi Šeimos centre. Susitikimų metu 

pažinksaviukai gilina žnias, dalijasi patirtimi ir susitinka 

su įvairių sričių profesionalais bei jaunimo ugdytojais. 

Sausio mėn. „Pažink save“ komanda aplankė net 9 

mokyklas, kuriose su moksleiviais diskutavo savivertės, 

draugystės, meilės, patyčių, pornografijos ir kitomis 

„aštriomis“ temomis, o sausio 11-13 d. Kaune vyko 

„Pažink save“ savaitgalis. 

„Pažink save“ savanorių susitikimus remia Lietuvių 

katalikų religinė šalpa. 

 

 

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

 

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

Naujus metus Vilniaus „Pažink save“ komanda 

pasitiko išties darbingai. Sausio mėnesį vyko 

net du susitikimai skirti savanorių komandos 

formavimui. Sausio 16 d. savanoriai dalyvavo 

protmūšyje, o sausio 18 d. vyko vakaras vyrai 

prieš merginas, kurio metu labiau, per įvairius 

žaidimus tyrinėjome temos „Jie ir jos“ 

aspektus, rodančius merginų bei vaikinų skirtybes. 

Tą patį vakarą vyko ir savanorių susirinkimas, 

kurio metu buvo aptartas artimiausių kelių mėnesių 

veiklos planas, pasidalinta pareigybėmis 

įgyvendinant atskirus projektus. 

Taip pat sausį prasidėjo „Pažink save“ paskaitų 

ciklas, skirtas Vilniaus m. jaunimui. Sausio mėnesį 

įvyko du susitikimai, kurių metu buvo išnagrinėtos pirmos keturios programos temos. Džiaugiamės 

dalyvių įsitraukimu ir nemažos jų dalies noru, išklausius visą programą patiems savanoriauti, taip 

toliau gilinantis į programos temas.  

 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Konferencija sužadėtinių grupių vadovams 

Sausio 12 d. Šeimos centre vyko konferencija sužadėtinių grupių vadovams. Konferencijoje apie 

sužadėtinių rengimo Santuokai programą liudijo neseniai kursus baigusios sužadėtinių poros, 

konferencijos dalyvius sveikino ir drąsino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, pranešimą 

skaitė Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai diakonas fil. lic. Darius Chmieliauskas, atnaujintą 

programos metodiką pristatė Aistė ir Darius Ruzgai, o konferencijos „vinis“ tapo svečias iš 

Norvegijos – kunigas Valdemaras Lisovskis. Jis išsamiai aptarė rengimo santuokai programą ir 

pasidalijo savo patirtimi rengiant sužadėtinius Norvegijoje. Konferencijos dalyviai taip pat dirbo 

grupėse, klausėsi muzikinių kūrinių ir bendravo prie vaišių stalo. 

Plačiau apie konferenciją skaitykite: 

https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=6570&pg=1  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=6570&pg=1
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Konferenciją parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis. 

 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Sužadėtinių rengėjų mokymai Šiauliuose 

Vasario 2 dieną Šiaulių vyskupijos sužadėtinių 

rengėjai iš visos vyskupijos rinkosi į Pastoracinį 

centrą. Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis šv. 

Kazimiero koplyčioje. Kapelionas kun. Arūnas 

Jankauskis pašventino grabnyčių žvakes ir pasidalino 

mintimis, kam jas galima naudoti.  

Po to visi rinkomės į salę, kurioje iki pietų vyko 

simuliacinis užsiėmimas. Sužadėtinių rengėjai 

simuliavo įvairias buitines situacijas ir ieškojo būdų 

kuo aiškiau ir tiksliau, kuo suprantamiau ir paprasčiau 

kolegą įtikinti savo pasirinkimo teisingumu.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Po pietų visi susirinkome susipažinti su naujaisiais sužadėtinių užrašais kūrybingiems 

pasimatymams. Užrašus pristatė LŠC l.e.p. reikalų vedėja Dalia Lukėnienė. Sužadėtinių rengėjai 

turėjo įvairių pastebėjimų, klausimų, diskusijose kilo įvairių nuomonių dėl sužadėtinių rengimo. 

Aktualijos ir svarbūs klausimai buvo aptariami diskutuojant. Buvo pristatyta literatūra, kuria 

vadovaujantis galima pasiruošti sužadėtinių rengimui. Kadangi naujuose sužadėtinių užrašuose nėra 

teorijos, todėl mes, rengėjai, teorija turime nuolat  domėtis, jos daug skaityti ir vis papildyti savo 

žinias. 

Džiaugiamės tokia metų pradžia. Kadangi įsibėgėja sužadėtinių rengimo sezonas,  ir toliau ieškosime 

būdų, kaip pagerinti rengėjų pasiruošimą ir papildyti jų gretas naujomis sutuoktinių poromis. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Po Naujųjų metų visada pastebimas sužadėtinių pagausėjimas. Pastarąjį mėnesį sužadėtiniai jau 

dviem srautais intensyviai  ir gausiai pradėjo ruoštis Santuokos sakramentui. Iš viso per sausį 

apsilankė apie 80 porų. 

Kaip ir kiekvieną mėnesį sausio mėn. įvyko net du sužadėtinių mokymai ir mažose grupelėse. 

Mokymus pabaigė 20 porų. 

Pastaruoju metu pastebime, kad tiems sužadėtiniams, kurie neturi priėmę Sutvirtinimo sakramento, 

įnešė  daug klausimų ir sumaišties jų pasirengime santuokai.  

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Seminaras iš ciklo „Dvasinis augimas šeimoje“ 

Sausio 24 d. Šeimos centre vyko seminaras tema „Moteris kaip perlas“, kurį vedė eduk. mgr. 

Virginija Blaževičienė. Dalyviai turėjo galimybę kelti klausimus, diskutuoti ir dalytis savo patirtimi. 

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“. 

 

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

Anykščiuose kuriasi šeimų 

bendruomenė 

Per pastaruosius metus Anykščių šv. 

Mato parapijoje atsirado nemažai 

naujų veidų, naujų šeimų, kurioms 

Anykščių miestas tapo namais. Nauji 

parapijiečiai atvyko iš įvairių 

Lietuvos kampelių, kupini idėjų ir 

iniciatyvų. Atsirado poreikis skirti 

daugiau dėmesio ir sielovados 

šeimoms, todėl džiugu yra paskelbti 

apie naujai susikūrusią „Anykščių šv. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Mato parapijos ŠEIMŲ BENDRUOMENĘ“. Bendruomenės iniciatyva buvo nuspręsta, jog kiekvieną 

antrąjį mėnesio sekmadienį vienuoliktos valandos šv. Mišios nuo šiol vadinsis „ŠEIMŲ MIŠIOMIS“.  

Sausio 13 dieną, kartu su Laisvės gynėjų minėjimu bei šimtmečio anykštėnų paskelbimu, džiaugėmės 

ir dėkojome mūsų Viešpačiui Jėzui už mūsų šeimas: už vaikus, tėvus, senelius… Svečiuose buvo 

šlovinimo grupė „Viena diena“ iš Vilniaus – Augustė, Gediminas ir Vaida, bei mažoji Teresėlė, kuri 

drąsiai vaikščiojo priešais altorių ir giedojo giesmes. Vaikai, kurie susirinko į vaikų kampelį, su 

savanore Živile klijavo Lietuvos vėliavėles bei spalvino Jėzaus krikšto sceną. Šeimų bendruomenės 

nariai skaitė skaitinius ir nešė aukas. 

Daugiau galima paskaityti parapijos puslapyje: 

http://anyksciuparapija.lt/lyg-nauja-

giesme/?fbclid=IwAR3YoNg66WvMpIfjjs6KM1uIEnewXtlIBuhp95Zb76NIfn7frUHY8tCIfME 

 
 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras  

Besilaukiančiųjų šeimų mokyklėlė 

Džiaugiamės, kad jau daug metų galime besilaukiančioms poroms 

pasiūlyti „Besilaukiančių šeimų mokyklėlės“ mokymus. Žinant, 

kiek Vilniuje jau vyksta įvairių mokymų besilaukiantiems, kiek 

yra pasiūlos, tikrai miela, kad vis dar, labai žymiai, nepajuntame 

tokių porų sumažėjimo. Tamsiais ir šaltais sausio mėnesio 

vakarais, septynis kartus, rinkosi 14 porų į mokymus pasiruošti 

naujos gyvybės sutikimui. 

  

Natūralus šeimos planavimas 

Sausio mėn. įvyko vieni NŠP mokymai. Mokymus vedė NŠP simptoterminio metodo „Sensiplan“ 

mokytoja Elena Kosaitė-Čypienė, o vyrų pokalbį moderavo Kęstutis Čypas.  Mokymais susidomėjo 5 

poros. Verta paminėti, kad iš jų dvi poros iš karto atėjo išklausiusios sužadėtinių kursus, kuriuose 

kalbama ir apie NŠP. Iki pilno mokymų užbaigimo, šioms poroms, beliks dar vienas vasario mėn. 

pradžioje kontrolinis susitikimas, kurio metu bus aptartos asmeninės atvejų analizės.  

  

Mamų klubas 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://anyksciuparapija.lt/lyg-nauja-giesme/?fbclid=IwAR3YoNg66WvMpIfjjs6KM1uIEnewXtlIBuhp95Zb76NIfn7frUHY8tCIfME
http://anyksciuparapija.lt/lyg-nauja-giesme/?fbclid=IwAR3YoNg66WvMpIfjjs6KM1uIEnewXtlIBuhp95Zb76NIfn7frUHY8tCIfME
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Sausio 18 d. mamų klube įvyko Dianos Radzevičiūtės paskaita „Dailės terapija pradedančiosioms“. 

Dalyvavo 3 mamos su 2 vaikais. Norinčių buvo daugiau, bet gripo epidemija ir gausiai tą rytą iškritęs 

sniegas sujaukė planus. Moterys pasisėmė dailės terapijos pagrindinių žinių, ištapė savo būsenas, 

bendrystės dvasioje reflektavo viena kitos darbus. 

Pirmosios Komunijos besiruošiančių vaikų tėvai 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras jau kuris 

laikas domisi, sistemina, reaguoja, mato darbo lauką 

parapijose su tėvais, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai 

Komunijai. Situacija yra tokia, kad vienos parapijos 

suorganizuoja ir tėvai turi katechezes ar mokymus, 

kuomet jų vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai, o 

kitos ne. Atsižvelgiant į tokią situaciją vis dar 

ieškome bendradarbiavimo, ieškome būdų kaip 

padėti parapijai sudaryti tėvams programą ar papildyti ją naujomis, aktualiomis, patraukliomis 

temomis.  Pasiūlome patys kartas nuo karto užimti tėvus ir pravesti jiems užsiėmimą. Prasidėjus 

Naujiems metams Sausio 20 d. buvo suorganizuota katechezė besiruošiančių Pirmajai Komunijai 

vaikų tėvams Visų Šventųjų parapijoje Vilniuje. Tėvams buvo pakviesta grupių terapeutė Vijoleta 

Vitkauskienė, kuri kalbėjo tarpusavio santykių tema.  Smagu ir gera pasidžiaugti, kad  tėvams ši tema 

ne tik labai patiko, bet ir buvo labai gyvenimiška ir aktuali. Ypač padarė įspūdį, kad apie santykius 

kalba šeimą turinti ir tikinti Dievu grupių psichoterapeutė. Žinoma, pageidavo daugiau tokių 

susitikimų😊.  

Kad tėvai nepamirštų apie ką buvo kalbėta, tėvų katechezių organizatorės Jurgitos Pocevičienės buvo 

parašytas straipsnis:  http://vvsventujuparapija.lt/atgarsiai/kol-vaikai-mokosi-arba-kai-alijosius-

sutiko-roze/ 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Dekanatų vizitacijos 

Sausio mėnesį vyko Molėtų, Širvintų, Elektrėnų, Alytaus, Merkinės dekanatų vizitacijos kartu su J E 

Vyskupu Ivanausku ir generalvikaru R. Bičkausku,  Sielovados centro institucijų vadovais, parapijų 

kunigais ir koordinatoriais. Vizitacijų   tikslas - padėkoti, susipažinti su situacija, išgirsti lūkesčius, 

paskatinti aktyviau veikti, paskelbti žinią. Šeimos centro koordinatoriai dalijosi savo nuveikta veikla, 

džiaugsmais ir sunkumais, kad sunku sukviesti šeimas. Mes džiaugėmės koordinatorių 

geranoriškumu, atsidavimu ir įsipareigojimu. Taip pat pristatėme Šeimos centro prioritetus 2019 m.: 

Šeimų grupelių kūrimas parapijose,  Gyvybės kultūros sklaida - ypatingai rengimo šeimai ir 

lytiškumo ugdymo sklaida (paskaitos sutvirtinamiesiems ir tėvams Bažnyčios mokymas apie 

lytiškumą ir šeimą, paskaitos mokytojams mokyklose). Norime aplankyti kuo daugiau vyskupijos 

mokyklų ir pristatyti skirtumus tarp lytinio ugdymo ir švietimo. Pakviesti mokytojus SRŠLU 

programoje akcentuoti rengimą šeimai. Buvo svarbu girdėti ne tik apie šeimų veiklą, bet ir kuo 

gyvena  parapijose kitos maldos grupės. 

Pasidalinimas gerąja patirtimi 

Sausio 19 d. KVŠC vadovė buvo pakviesta į Druskininkų parapijos šeimos centrą pristatyti 

programos „Vakarai su šeima“. Džiaugiamės, kad programa druskininkiečiams patiko ir jie jau 

pasidarė pirmą susitikimą su šeimomis pagal šią šeimų praturtinimo programą. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://vvsventujuparapija.lt/atgarsiai/kol-vaikai-mokosi-arba-kai-alijosius-sutiko-roze/
http://vvsventujuparapija.lt/atgarsiai/kol-vaikai-mokosi-arba-kai-alijosius-sutiko-roze/
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Telšių vyskupija 

Klaipėdos dekanatas 

Padėkos vakaras Klaipėdos miesto Šeimos centro savanoriams 

Žiemiškai baltą sausio popietę, Klaipėdos miesto Šeimos centro savanoriai rinkosi į padėkos vakarą, 

kurio metu kartu meldėsi Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje aukotose šv.Mišiose, o po jų jaukioje 

bendrystėje pasidžiaugė jau nuveiktais darbais, augančia savanorių bendruomene bei aptarė ateities 

planus ir iššūkius būsimų ir esamų šeimų pagalbos tarnystėse. 

 

Renginiai visuomenei 

Vilkaviškio vyskupija  

Aleksoto dekanatas 

Metų pradžioje Garliavos parapijiečiai tradiciškai susirenka švęsti, pasidžiaugti bendryste ir kartu 

nuveiktais darbais auginant Dievo Bažnyčią. Kalėdinėje šventėje klebonas kun. Gintaras Urbštas, 

paskatinęs parapijiečius veržlumui, liudijimui, džiaugsmui, Dievo šlovinimui bei garbinimui, 

apdovanojo gausų būrį aktyviausių praėjusių metų parapijiečių. Tradicinį Metų parapijiečio angelą jis 

įteikė architektei Reginai Žukauskienei, kuri ne tik nuoširdžiai prisideda prie mūsų bažnyčios 

atnaujinimo, bet aktyviai veikia ir už parapijos ribų. Savo giesmėmis ir dainomis džiugino Kretingos 

jaunimo šlovinimo grupė, parapijos jaunimas ir kiti parapijos talentai. 

 

Sausio pradžioje Alfa kursu, pabaigėme suaugusių Katechumenato programos pirmąjį 

Evangelizacijos laikotarpį. Per šias 11 savaičių dalyviai buvo kviečiami atrasti, išreikšti ir praktikuoti 

tikėjimą, asmeniškai išgyventi Švenčiausios Trejybės slėpinį. 

Po pirmojo etapo šv. Mišiose vyko kandidatų besiruošiančių tapti krikščionimis priėmimo į 

Katechumenatą apeigos. Jie pirmą kartą, globojami sakramentinių globėjų, viešai pareiškė savo norą 

priklausyti Bažnyčiai. Visiems, kitiems Katechumenato dalyviams, kurie ruošiasi Sutvirtinimo, 
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Atgailos ir Eucharistijos sakramentams buvo suteiktas palaiminimas, prašant Dievo malonės ir 

ištvermės šiame dvasiniame kelyje. 

 

Jaunuoliai, kurie ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui baigė jau trečiąjį  Alfa kursą. Džiugino jaunuolių 

noras sužinoti ne tik teorines bei praktinės tikėjimo tiesas, bet ir dalyvauti šv. Mišiose įsijungiant į 

šlovinimą ir kitus patarnavimus, noras dalyvauti parapijos jaunimo veikloje.   

 

Alytaus dekanatas 

 

Sausio 26 d., šeštadienį, po vakarinių Šv. Mišių susirinkome 

į Alytaus dekanato šeimos centro vakaronę. Dalyvavo 

kunigai, kurie prisideda prie mūsų veiklos, atvyko svečiai iš 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro, mūsų centro 

savanoriai ir liudytojų šeima, kuriai Dievas padėjo ir padeda 

išlikti kartu. Vakaro metu aptarėme einamus reikalus, 

pasidalinome savanorystės patirtimi, apžvelgėme 

tolimesnius planus. Dėkojame už gražią šventę mūsų 

mylimai vadovei Dalytei Labukienei. 
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