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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
 

Gegužės 15-oji – Tarptautinė šeimos diena. Ji švenčiama nuo 1994 metų, 

Generalinės Jungtinių Tautų Asamblėjos (1993 m. rugsėjo 20 d.) sprendimu. Šeima 

yra ta vieta, kurioje bręsta kiekvieno mūsų pasaulėžiūra ir moralinės vertybės. Kaip tik 

šios dienos proga siunčiame Jums dar vieną katechezę, kuri skirta susitikimo su 

Šventuoju Tėvu Milane pasirengimui. 

 

ŠVENTIMAS: laikas šeimai 
 

„Taip buvo atbaigti dangus ir žemė bei visa jų galybė. Kadangi septintą dieną Dievas buvo užbaigęs 

darbus, kuriais buvo užsiėmęs, jis ilsėjosi septintą dieną nuo visų darbų, kuriuos buvo atlikęs. Dievas 

palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną jis ilsėjosi nuo visų kūrimo darbų. Toks 

yra pasakojimas apie dangų ir žemę, kai jie buvo sukurti“ (Pr 2, 1–4). 

„Atsimink, kad švęstum šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji 

diena yra Viešpaties, tavo Dievo, šabas: nedirbsi jokio darbo – nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei 

tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenąs tavo gyvenvietėse. Nes per šešias dienas 

Viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose, bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl 

Viešpats septintąją dieną palaimino ir ją pašventino“ (Iš 20, 8–11). 

1. Septintoji kūrimo diena. Modernus žmogus sukūrė laisvalaikį ir prarado šventimo prasmę. Reikia 

iš naujo atrasti šventės prasmę, ypač sekmadienio, kaip „laiko žmogui“ arba, geriau tariant, kaip 

„laiko šeimai“. Naujas šventimo esmės suvokimas taip pat turi lemiamą reikšmę humanizuojant 

darbą, suteikiant jam prasmės, neredukuojant jo tik kaip atsako į poreikį, bet atveriant santykiams, 

dalijimuisi su bendruomene, artimu ir Dievu. 

Krikščionims septintoji diena yra „Viešpaties diena“, nes joje švenčiamas gyvas Prisikėlusysis, 

esantis krikščionių bendruomenėje, šeimoje ir asmeniniame gyvenime. Tai savaitinė Velykų šventė. 

Sekmadienis nenutraukia žydų šabo tęstinumo, bet jį pilnutinai įgyvendina. Todėl siekiant suprasti 

krikščionių sekmadienio unikalumą būtina panagrinėti įsakymo švęsti šabą prasmę. Kad būtų 

pašventinta šventės diena pagal įstatymą, Dievo tauta turi skirti laiko Dievui ir žmogui. Senajame 

Testamente yra glaudus ryšys tarp septintosios kūrimo dienos ir šabo pašventinimo įstatymo. Šabo 

įsakymu išskiriamas laikas Dievui, taip pat išlaikoma intencija sukurti laiko žmogui.  

Po šešių darbo dienų poilsis yra Dievo kūrybos darbo atbaiga. Pirmąją dieną per nakties ir dienos 

kaitą Dievas nustato laiko matą; ketvirtąją dieną sukuria žvaigždes, saulę ir mėnulį, kad ženklintų 

„šventes, dienas ir metus“ (Pr 1, 14); o septintąją dieną Dievas „užbaigė darbus, kuriais buvo 

užsiėmęs“. Kūrimo savaitės pradžia, vidurys ir pabaiga paženklinti laiku, kurio tikslas yra Dievo 

diena. Septintoji diena – poilsio momentas, atnešantis palaimą visai kūrinijai. Ji ne tik nutraukia 

žmogaus veiklą, bet ir dovanoja vaisingumą, susijusį su Dievo poilsiu. Garbinimas ir šventimas 
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suteikia prasmę žmogaus laikui. Per garbinimą laikas atveda žmogų į bendrystę su Dievu, o Dievas 

įžengia į žmogaus istoriją. Septintoji diena išlaiko žmogaus laiką, dovanai ir santykiui skiriamą 

erdvę.  

Šiandien šventė kaip „laisvalaikis“ išgyvenama savaitgalio kontekste – jis linkęs vis labiau plėstis, 

išsiskaidyti ir išdilti. Savaitgalio laikas ypač veiklus, jis slopina sekmadienio erdvę. Pramogai 

teikiama pirmenybė poilsio atžvilgiu, stengiamasi išvykti iš miesto, ir tai daro įtaką šeimai, ypač jei 

joje yra paauglių ar jaunuolių. Šeimai tampa sunku išgyventi giedrumo ir jaukumo momentus būnant 

namie. Sekmadienis praranda šeimyninį matmenį: jis išgyvenamas labiau kaip „individualus“ laikas, 

o ne „bendra“ erdvė. Laisvalaikis dažnai tampa kalendoriškai „mobili“ diena, kyla grėsmė, kad 

taikantis prie darbo ir jo organizavimo reikalavimų ji neteks savo „pastovumo“. 

Ilsimasi ne vien tam, kad būtų galima vėl grįžti į darbą, bet siekiant švęsti. Labai patartina šeimoms iš 

naujo atrasti šventimą kaip vietą susitikti su Dievu ir išgyventi tarpusavio artumą, kuriant šeimyninę 

atmosferą, ypač augant mažiems vaikams. Atmosfera, namie išgyventa ankstyvojoje vaikystėje, 

visam laikui įsirėžia į žmogaus atmintį. Tikėjimo aktai sekmadieniais ir metinės šventės turėtų 

paženklinti šeimos gyvenimą tiek namuose, tiek jai dalyvaujant bendruomenės gyvenime. Sakoma, 

kad ne tiek Izraelis išlaikė šabą, kiek veikiau šabas išlaikė Izraelį. Taip pat krikščioniškasis 

sekmadienis išlaiko šeimą ir jį švenčiančią krikščionių bendruomenę, nes jis atsiveria susitikimui su 

šventu Dievo slėpiniu ir atnaujina šeimos santykius.  

2. Įsakymas švęsti šabą. Trečiasis dekalogo įsakymas primena išlaisvinimą iš Egipto, laisvės dovaną, 

kuri pagrindžia Izraelio tapimą tauta. Tai yra sandoros tarp Dievo ir žmogaus „amžinasis ženklas“, 

kuriame dalyvauja kiekviena gyva būtybė, net gyvūnai. Jame taip pat dalyvauja žemė (ji ilsisi 

septintaisiais metais) ir visa kūrinija (per jubiliejų, metų šabą) (Kun 25, 1–7 ir 8–55). Todėl dekalogo 

šabas turi socialinę ir išlaisvinančią prasmę. Šis įsakymas motyvuojamas ne tik kūrimo darbu, bet ir 

atpirkimo veiksmu: „Atsimink, kad tu esi buvęs vergas Egipto žemėje, kad išvedė tave iš ten 

Viešpats, tavo Dievas, galingai pakelta ranka. Todėl Viešpats, tavo Dievas, ir įsakė tau švęsti šabo 

dieną“ (Įst 5, 15). Kūrimo darbas ir išlaisvinimo atminimas eina ranka rankon. „Laikytis šabo“ reiškia 

įvykdyti „išėjimą“ (exodus) dėl žmogaus laisvės, pereinant iš „vergystės“ į „tarnystę“. Šešias dienas 

žmogus tarnaus vargdamas, bet septintąją dieną jis nustos tarnavęs darbu, idant tarnautų dėkodamas 

ir šlovindamas. Taigi šabas išvaduoja mus nuo tarnystės vergovės ir įveda į laisvės tarnystę. 

Liturgijoje yra nuostabi malda (20 sekmadienio Atnašų malda), kuri gali mums padėti iš naujo atrasti 

šventimą kaip žmogaus darbo atbaigimą: „Viešpatie, aukodami tai, ką esi mums davęs, mes gauname 

tave patį, tad priimk mūsų atnašas, kuriomis vyksta tie garbingi mainai.“ Šiame tekste kalbama apie 

mūsų vargingumo ir Dievo didingumo nuostabų susitikimą. Šis apsikeitimas vyksta susitikus darbui 

ir šventimui, gyvenimo „produktyviajam“ ir „dovanojamajam“ matmeniui. Namie ir krikščioniškoje 

bendruomenėje šeima patiria džiaugsmą perkeisdama kasdienį gyvenimą į dieviškąją liturgiją. 

Melsdamasi namie sutuoktinių pora parengia ir skleidžia liturginį šventimą. Jei vaikai mato savo 

tėvus meldžiantis jų akivaizdoje ir su jais, jie išmoks taip pat melstis bažnytinėje bendruomenėje. 

3. Minėtoje Atnašų maldoje sakome: „mes gauname tave patį“. Šiuo maldavimu prašoma ne tik 

sveikatos, giedros nuotaikos ir šeimos ramybės, bet paties Dievo – ne mažesnio dalyko už jį. 

Kasdienių savaitinių vargų prasmė yra perkeisti mūsų darbą į dėkingumo auką, dėkojant už mums 

duotas dovanas: gyvenimą, sutuoktinį, vaikus, sveikatą, darbą, gyvenimo nuopuolius ir pakilimus. 

Krikščioniškoji laisvė reiškia žmogaus išsilaisvinimą nuo darbo ir per darbą, kad jis būtų laisvas 

Dievui ir kitiems. Vyras ir moteris, o labiausiai šeima turėtų į savo gyvenimo stilių įtraukti šventimo 

prasmę, kad gyventų ne tik kaip poreikius turintys subjektai, bet kaip susitikimo bendruomenė. 

Susitikimas su Dievu ir kitais yra šventės šerdis. Šventadienį valgymas namuose arba su 

bendruomene skiriasi nuo kasdienio valgio. Kasdien valgome, kad išgyventume, o sekmadienio 

valgymas išreiškia susitikimo džiaugsmą. Šventinis stalas yra skirtas Dievui, tai klausymosi ir 

bendrystės erdvė, išreiškianti pasirengimą garbinti ir mylėti. Šventimas ir tarnystė yra dvi pamatinės 

formos įstatymo, kuriuo garbinamas Dievas ir priimama jo meilės dovana: garbinant Dievas dovanoja 
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mums savo meilę; tarnaujant priimtoji dovana tampa meile, kuria dalijamasi ir kuri patiriama su 

kitais. Dies Domini turi taip pat tapti dies hominis. Jei šeima taip žvelgs į šventę, ji galės išgyventi ją 

kaip „Viešpaties dieną“. 

Klausytis Bažnyčios mokymo 

Šeima, kuri moka sustoti nuolatinėje laiko tėkmėje, kad dėkingai atmintų iš Viešpaties gautas 

gėrybes, pratinasi įžengti į Viešpaties poilsį. Pašaukta ilsėtis Viešpatyje, šeima dienų pakrikimą gali 

iš naujo nukreipti į dėkingumo dieną. Šeima moka dienų laukimą paversti vieninteliu Viešpaties 

dienos lūkesčiu. Ji kaip išgydytas raupsuotasis grįžta padėkoti Viešpačiui už visų išgydymą. Jos 

primygtiniu užtarimu sutrumpinamas laikas laukiant aštuntosios dienos, apie kurią Sužadėtinis sako 

Sužadėtinei: „Taip, aš veikiai ateinu!“ Amen. Ateik, Viešpatie Jėzau!“ (Apr 22, 20).  

Šabo atminimas 

„Dekalogo įsakymas, kuriuo Dievas įpareigoja laikytis šabo, būdinga formuluote pateiktas Išėjimo 

knygoje: „Atsimink šabo dieną, kad ją švęstum“ (20, 8). Už kelių eilučių įkvėptajame tekste tai 

pagrindžiama primenant Dievo darbus: „Nes per šešias dienas Viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir 

visa, kas yra juose, bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl Viešpats septintąją dieną palaimino ir ją 

pašventino“ (20, 11). Prieš nurodydamas, ką reikėtų daryti, įsakymas pažymi, ką reikėtų atsiminti. Jis 

kviečia vėl atgaivinti tų didingų bei pamatinių Dievo kūrimo darbų atminimą. Šis atminimas turėtų 

įkvėpti gyvybę visam religiniam žmogaus gyvenimui ir tada pripildyti dieną, kurią žmogus pašauktas 

ilsėtis. Taip poilsis įgyja būdingą religinę vertę: tikintysis kviečiamas ne tik ilsėtis, kaip ilsėjosi 

Dievas, bet ir ilsėtis Viešpatyje, šlovinimu bei dėkojimu, vaiko artumu bei sutuoktinio draugiškumu 

grąžindamas jam visą kūriniją. Dievo įstabių darbų „atminimo“ tema, siejama su šabo poilsiu, 

randama ir Pakartoto Įstatymo knygoje (5, 12–15), kur priesakas grindžiamas ne tiek kūrimo darbu, 

kiek išlaisvinimu, kurį Dievas atliko išvesdamas Izraelį iš Egipto: „Atsimink, kad tu esi buvęs vergas 

Egipto žemėje, kad išvedė tave iš ten Viešpats, tavo Dievas, galingai pakelta ranka. Todėl Viešpats, 

tavo Dievas, ir įsakė tau švęsti šabo dieną“ (Įst 5, 15). Ši formuluotė tartum papildo pirmąją: abi 

kartu jos atskleidžia „Viešpaties dienos“ prasmę vieningoje teologinėje kūrinijos ir išganymo 

perspektyvoje. Todėl priesako turinys pirmiausia yra ne tiesiog koks nors darbo nutraukimas, bet 

iškilmingas Dievo atliktų įstabių darbų šventimas. Jei šis „atminimas“ yra gyvas, kupinas dėkojimo 

Dievui ir jo šlovinimo, žmogaus poilsis Viešpaties dieną įgyja visą savo prasmę. Tada žmogus 

įžengia į Dievo „poilsio“ matmenį ir intensyviai jame dalyvauja; taip jis tampa pajėgus patirti virpulį 

to džiaugsmo, kurį po kūrimo darbų juto pats Kūrėjas, pamatęs, kad visa, ką jis padarė, „buvo labai 

gera“ (Pr 1, 31) (Dies Domini 16–17). 

Klausimai sutuoktinių porai:  
Kaip išgyvename sekmadienį savo šeimoje? 

Ar mūsų sekmadienis yra poilsio Viešpatyje diena? 

Biblijoje šventimas yra vidinės laisvės, tarpusavio klausymosi ir šeimos artumo 

laikas. Kokia atmosfera vyrauja mūsų namuose sekmadienį? 

Susitikimas su Dievu ir kitais sudaro šventimo šerdį. Ar mūsų sekmadienio centre iš 

tikrųjų yra Dievo šventimas ir laikas kitiems? 

 

Klausimai šeimų grupei ir bendruomenei: 

Kokios šventimo ir laisvalaikio formos būdingos šiandienos visuomenei? 

Kokias patirtis siūlo krikščionių bendruomenės, kad sekmadienis būtų išgyvenamas 

kaip laikas Dievui ir kitiems? 

Kaip parapijos ir bažnytinės grupės padeda „laikytis sekmadienio“ – kokias 

iniciatyvas jos siūlo? 

Kokiu būdu sekmadienio šventimas gali tapti „degančiu krūmu“, padedančiu iš naujo suvokti Dievą? 
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DĖMESIO! 

 

Tradicija tampanti Šeimų Šventė  

Visuomenės Harmonizavimo Parke 

2012 m. gegužės 26 d. 

Socialinių reikalų ir darbo komitetas bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į 

savivaldybių merus, prašydami padėti suorganizuoti dalyvių nuvykimą į šventę, tad šiais klausimais 

kviečiame bendradarbiauti su vietos savivaldybe. 

Iškilus sunkumams dėl nuvykimo į šventę ar kilus klausimų dėl dalyvavimo renginyje, prašome 

kreiptis į Seimo nario R. J. Dagio padėjėją Ingą Lukoševičiūtę telefonu Nr.: (85) 2396716, mob. 

860103309, el. paštu: inga.lukoseviciute@lrs.lt 

 

Ypač kviečiame daugiavaikes ir stokojančias šeimas. Padėkite joms susiorganizuoti ir atvykti į šią 

šventę. Šiame parke yra daug pramogų vaikams, kuriomis jie galės visą dieną naudotis 

nemokamai.  

Šeimų šventės skelbimas pridedamas gale.  Daugiau informacijos www.seimusvente.lt 

 

Įspūdžiai iš pernykštės šeimų šventės Vazgaikiemyje: 

Šeimų šventė Vazgaikiemyje buvo tikrai smagi. Į Vazgaikiemį važiavome visa šeima, mūsų 5 ir 3 metų 

dukrytėms ten taip pat nuobodžiauti neteko. Didžiulė teritorija, įvairios pramogos (linksmybės 

burbule ant vandens, galimybė pajodinėti žirgais, aitvarų leidimas į dangų, viktorinos, įvairios šeimų  

rungtynės, gyvūnų paroda ir dar daug kitų.. sunku viską ir išvardinti. Taip pat buvo smagu sutikti 

bendraminčių, draugų, kartu „papiknikauti“ ant žolės.  Vieni draugai, beje, iš parodos grįžo su 

nauju augintiniu  Mes šiai pagundai atsispyrėme, nes ir be to įspūdžių netrūko. Tikrai ne dažnai 

tenka būti tokioje didelėje „šeimai draugiškoje“ teritorijoje, kur tiek daug pramogų vaikams ir viskas 

– nemokamai. Beje, visos atvykę šeimos turėjo galimybę nusifotografuoti „Šeimos nuotraukai“ ir 

netrukus ją atspausdintą jau galėjo vežtis į namus. Šiais metais taip pat ketiname vykti į šeimų šventę. 

Vykite ir Jūs! 

Aistė 

 

Projektinė veikla 

Projektas „Pasirengimo šeimai programų įgyvendinimas ir sklaida bei šeiminių 

įgūdžių ugdymas atskleidžiant šeimos vertę visuomenei 

Šių metų balandžio 30 d. Lietuvos socialinei ir darbo ministerijai parengėme projektą „Pasirengimo 

šeimai programų įgyvendinimas ir sklaida bei šeiminių įgūdžių ugdymas atskleidžiant šeimos vertę 

mailto:inga.lukoseviciute@lrs.lt
http://www.seimusvente.lt/
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visuomenei“. Šis projektas apima penkias vyskupijas (Kaišiadorių, Panevėžio, Šiaulių, Telšių ir 

Vilkaviškio) ir Lietuvos šeimos centrą. Tai tęstinis projektas, kurio darbai planuojami 2012 ir 2013 

metams. Šis projektas, kaip ir pernai, apima jaunimo rengimą šeimai, sužadėtinių rengimą santuokai, 

šeimų palaikymo ir savitarpio pagalbos programas bei visuomenės švietimą. 

Tikime, kad projektas sudomins rėmėjus. Apie rezultatus pranešime kitame Aplinkraščio numeryje. 

 

Jaunimo veikla 

 

Balandžio pabaiga pažymėta pasaulinei gyvybės dienai skirtais renginiais. KAŠC koordinatorių 

paruoštas trumpas klipukas, visą paskutinę balandžio savaitę rodytas lauko ekranuose, buvo puikus 

priminimas apie tai, kad turime švęsti gyvenimą. Vilniuje tą patį savaitgalį vyko ,,Pažink save“ 

seminaras jaunimui, vėl rengtas bendromis jėgomis kartu su Vilniaus, Kauno bei Marijampolės 

savanoriais. Kaune suorganizuota paskaita apie kontracepciją, kurią vedė gydytojas V. Rudzinskas. O 

prasidėjus gegužei savanoriai pasklido po visą Lietuvą, į vyskupijų organizuojamas  jaunimo šventes 

(Vilkaviškyje, Utenoje, Aleksote, Raudondvaryje). Ten vedė teminius susitikimus meilės, lytiškumo 

temomis jaunimui. LŠC tuo tarpu nuveikti didžiausi darbai – parengti projektai ateinančių metų 

jaunimo programų veiklai. Su Viltimi laukiame gerų žinių.  

Asta Valiukaitė, 

 Jaunimo programų koordinatorė 

 

 

 

Sužadėtinių rengimas 

 

Balandžio 27-28 dienomis, Šiaulių vyskupijos Šeimos centre vyko sužadėtinių programos 

savanorių mokymai. Kadangi santuokų vasaros jau prasidėję, sužadėtiniai plūsta į šeimos centrą, 

nuolat reikia pasipildyti savanorių būrį, kad būtų galimybės nedidinant grupių, organizuoti grupinį 

sužadėtinių rengimą santuokai. Mokymuose dalyvavo 4 naujos savanorių poros, kurie tuojau pat po 

mokymų įsijungs į sužadėtinių programą. Mokymų tikslas – supažindinti savanorius su programa, 

paaiškinti jiems programos naudojimo subtilybes ir suteikti pasitikėjimo savimi. 

Labai svarbus mokymų aspektas yra ne tiks programos išdėstymas, bet taip pat ir pačių savanorių 

patirtis, jų gyvenimų liudijimai, nes visu tuo jie dalinsis su sužadėtiniais. Šiaulių vyskupijos Šeimos 

centras labai džiaugiasi sulaukęs naujųjų savanorių: Linos ir Vitalijaus, Jolitos ir Gedimino, Nijolės ir 

Gintaro bei Laisvos ir Viktoro. Džiaugiamės jų apsisprendimu prisijungti prie sužadėtinių palydėjimo 

link Santuokos sakramento.  

Balandžio 27 – 28 d. ir gegužės 3 d. Kauno arkivyskupijos 

Šeimos centre vyko antrieji ASP mokymai tema 

„Krikščioniškasis požiūris į lytiškumą“. Juos vedė ilgametė 

šeimos centrų globėja ir palaikytoja doc. dr. Nijolė Liobikienė bei 

Laura ir Mažvydas Aleknos – jauna šeima, jau keletą metų 

dalyvaujanti Sužadėtinių rengimo Santuokai programoje. 

Lytiškumo tema yra viena jautriausių: daugelis sužadėtinių ateina 

labai sužeisti, turėdami begalę mitų apie seksualumą ir, deja, 

nepalankumą Bažnyčios atžvilgiu. Todėl pasirengimo santuokai 

kursai gali tapti jiems sugrįžimo į Bažnyčią paskata.  
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Džiugu, kad į savanorystę Kauno Šeimos centre ketina įsitraukti net 8 jaunos šeimos. Tarp jų – po 

vieną porą iš Raseinių ir Jurbarko dekanatų šeimos centrų (iš viso mokymuose dalyvavo 21 dalyvis). 

Kaip rodo patirtis, grupės, kurią veda sutuoktinių pora, darbas yra efektyvesnis, nes sužadėtiniai 

gyvai mato šeimos modelį ir girdi gyvus pavyzdžius. Kaip liudija vedančiųjų poros, šio darbo su 

sužadėtiniais patirtis naudinga ir pačiai porai, nes skatina tarpusavio bendravimą, iškelia naujų 

klausimų ir skatina kartu ieškoti kūrybingų sprendimų. O šeimos centro organizuojami susitikimai, 

supervizijos, stovyklos sužadėtinių rengėjams suteikia galimybę įgyti naujų žinių, pasidalyti 

patirtimi, augti dvasiškai ir patirti bendrystės jausmą. Į mokymus dalyviai galėjo atsivesti vaikus, 

kuriems užsiėmimus rengė jaunosios Šeimos centro savanorės. Todėl tėveliai galėjo krimsti mokslus 

be didesnių rūpesčių. Kitas ASP mokymas tema „Grupinis darbas“ vyks gegužės 20 d.   

2012 m. birželio 17d. Kretingoje sužadėtinių rengėjų mokymus tema ,,Grupinio darbo metodika”, 

ves lektorė V. Benaitienė. 

Kitų vyskupijų sužadėtinių rengėjai, kurie nesate dalyvavę tokiuose mokymuose ir norėtumėte 

juose dalyvauti, kreipkitės į Telšių vyskupijos šeimos centrą. 

 

 

Programos šeimoms 

 Numatomi pamatiniai savaitgaliai „Sutuoktinių susitikimai“: 

Gegužės 18 - 20 d. Guronyse  

Spalio 5 - 7 d. Šiluvoje  

Lapkričio 30 – gruodžio 2 d. Žemaičių Kalvarijoje                 

Maloniai kviečiame į savaitgalius registruotis el. paštu 

lsc@lcn.lt arba telefonu nr.  8-37-208263, 8 656 36661. 

 

 

Žinios iš vyskupijų 

 

 Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

 

KVŠC  jau vasario mėnesį pakvietė vyskupijos mokyklų moksleivius dalyvauti kasmet 

organizuojamame konkurse skirtame  Gyvybės dienai paminėti. Šių metų tema – tai atliepas į 

konstitucinių vertybių iššūkius šeimai. Buvo įdomu sužinoti ką moksleiviai mano apie santuoką,  ar 

santuoka yra svarbi šiandien ir kodėl. Taigi, šių metų tema buvo paskelbta „Kodėl santuoka?“ 

Tikybos mokytojus pakvietėme paraginti  moksleivius sudalyvauti šiame konkurse paruošiant ir 

pristatant skaidrines muzikines pateiktis.  Mes džiaugėmės gautais moksleivių darbais, kuriuose labai 

aiškiai argumentuojama, kodėl jiems svarbu yra susituokę tėvai ir kokį netikrumą ir skausmą jaučia 

vaikai kai nėra santuokinio įsipareigojimo. Konkurso nugalėtojai buvo paskelbti ir apdovanoti 

balandžio 27d.  Gyvybės dienai skirto renginio metu. Nugalėtojų darbai  sklaidys internete. Tikimės, 

kad palies abejojančių santuokos verte širdis... 

 

mailto:lsc@lcn.lt
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Balandžio 27d. vyko Gyvybės dienai skirtas koncertas. Renginio 

metu buvo paskelbti  ir apdovanoti konkurso „Kodėl santuoka?“ 

nugalėtojai  bei pristatomi geriausi moksleivių darbai. Neskirstėme 

vietomis - išrinkome 4 geriausius darbus, kuriuos atliko V. Giržado 

progimnazijos moksleivės paruoštos mokytojos D. Nasevičienės: 

Ieva Kralikauskaitė (13m.), Gabrielė Davidavičiūtė (13 metų), Laura 

Lasevičiūtė   ir  Erika Stankevičiūtė .  

 Po apdovanojimų  vyko koncertas – Eglės Šiliūnienės knygos muzikinės pasakos  „Gyveno kartą 

mamytė“  pristatymas. Tai pasakos apie šeimą, mamytę ir tėvelį, kurie „negėrė jiems siūlomų ramaus 

gyvenimo piliulių“, o vieną po kitos priimdavo jiems siunčiamus 

vaikus ir jais džiaugėsi, kurie sugebėjo pamatyti tai, ko neįžvelgė 

kiti, kurie šventė širdžių puotą savo gyvenime...  Šio muzikinio 

knygos pristatymo autorė I. Vaičienė,  konservatorijos dėstytoja. 

Kaišiadorių Meno mokyklos moksleiviai, sukviesti mokytojos D. 

Eidukienės kartu su Kauno „Varpelio“ chorinio dainavimo muzikos 

mokyklos muzikantais  atliko muzikinius intarpus.  Visi kartu 

džiaugėmės kiekvienam skirta ir nepakartojama gyvybės dovana. 

Balandžio 12d.  KVŠC organizavo seminarą skirtą jaunimo rengimo santuokai savanoriams, 

tikybos mokytojams ir tėvams norintiems daugiau sužinoti apie žmogaus lytiškumą. Seminaro tema 

„Žmogaus asmens samprata krikščioniškosios antropologijos šviesoje“, kurio tikslas padėti 

mokytojams ir tėvams  perteikti jaunimui krikščionišką mokymą apie lytiškumą.  Paskaitas skaitė 

VDU lektoriai: prof. kun. dr. Andrius Narbekovas ir  prof. dr. B. Obelenienė. Seminaro klausėsi  50  

dalyvių. Užsiregistravusiems buvo įteikti sertifikatai. 

Lankstinukų dalinimo akcija. KVŠC Gyvybės dienos proga 7 Kaišiadorių rajono gydymo 

įstaigoms, Kaišiadorių  Sveikatos komiteto posėdžio metu  padovanojo 

22 dėžes įstaigų vadovams.  „Su Gyvybės diena“ dėžėse buvo 

sukomplektuoti lankstinukai, plakatai, kurie padėtų bendrosios praktikos 

gydytojams, gydytojams ginekologams suteikti daugiau informacijos 

tiek apie gyvybės vertę ir grožį „Mano pirmasis dienoraštis“, „Gyvybė 

visada yra gėris“, tiek  nėštumo nutraukimo žalą „Nėštumo nutraukimas 

– kas tai yra?“, „Užmiršti tėvai“, apie poabortinio sindromo pasekmes 

„Kai skausmas nepraeina“.   Šios akcijos tikslas – padėti išsaugoti 

negimusią gyvybę Kaišiadorių krašte, priminti gydytojams, kad jų požiūris, jų nusiteikimas ir 

tinkamos informacijos suteikimas išsaugoti gyvybę yra labai svarbus. Kartais toks mažas dalykas – 

kaip plakatas, tiek lankstinukas paduotas laiku gali padėti moteriai apsispręsti ir nenutraukti kūdikio 

širdies plakimo. 

Pasaulinio šeimų susitikimo katechezės  „ŠEIMA, DARBAS, ŠVENTIMAS“.  Nuo Gyvybės 

dienos iki Tėvo dienos Kaišiadorių šeimos grupelėse  gilinsis  į popiežiaus Benedikto XVI 

katechezes   kiekvieną pirmadienį.  Šeimos skaito mokymus, klausosi kunigo dr. A. Jurevičiaus 

aiškinimų, diskutuoja porose ir grupelėse.    

Judita Bernatonienė. 

Kaišiadorių vyskupijos ŠC vadovė 

 

 

Balandžio 4 dieną Širvintų rajono švietimo centras, vadovaujamas D. Vinciūnienės, kartu su Širvintų 

dekanato šeimos centru, organizavo seminarą „Darbas su mokiniais, turinčiais elgesio ir emocijų 

sutrikimų“. Seminaro lektorė – VDU Socialinio darbo katedros doc. N. Liobikienė. Seminare buvo 

kalbama apie aktualiausią šiuo metu problemą mokyklose – mokinių destrukcinį elgesį. Dalyviai 
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dirbo grupėse, kuriose aptarė mokinių problemas, rinko aktualiausias. Vėliau kiekviena grupelė 

pristatė po 2 konfliktines situacijas. Lektorė pateikė kiekvienos situacijos galimus sprendimo būdus, 

paaiškino, kaip galima būtų dirbti su mokiniais bei jų tėvais.  

„Vaikai bando kontroliuoti visą aplinką, nes jie neišmoko pasitikėti. Jeigu jiems nepadedama, jie 

užauga į vaikus, kurie neapkenčia“, sakė N. Liobikienė. Pasak lektorės, pagrindinis tikslas - darbas su 

tėvais, nes tai yra tėvų, šeimų problemos. Seminaro dalyviai pagilino žinias apie vaikų sutrikimų 

atsiradimo priežastis, pasekmes, ugdymo ypatumus. Lektorė pateikė naudingos literatūros, kurią 

skaitydami bandysime rasti atsakymų, kaip tokius vaikus „prisijaukinti“ iš naujo. Seminare dalyvavo 

Širvintų ir Vilniaus rajonų švietimo įstaigų pedagogai (ištrauka iš rajono spaudos ). 

Balandžio 29 d. (sekmadienį) Širvintų dekanato šeimos centras paminėjo Gyvybės dieną. Buvo 

pakviestos  šeimos ir visi norintys  atsiliepti į Vyskupų konferencijos raginimą švęsti gyvybės dieną. 

Katachezę vedė Inga ir Arūnas Jasevičiai. Dalyvavo Širvintų dekanas kun. Leonas Klimas, šeimos 

centro savanoriai, šeimos. 

Gyvybės dienai skirtas renginys Atžalyno pagrindinėje mokykloje. Renginį organizavo šeimos 

centras, tikybos mokytoja Renata Blusevičienė ir psichologė Viktorija Jakševičiūtė. Gyvybės dienos 

paminėjimas prasidėjo mokinių daina ,,Himnas meilei ". Mokiniai žiūrėjo filmą ,,Gyvybės 

stebuklas", klausė paskaitos ,,Gyvybė - didžiausia vertybė“, diskutavo . 

     Irena Vasiliauskienė, 

Širvintų dekanato šeimos centras 

 

 

Elektrėnų dekanato šeimos centre vaikų pasiruošimas Pirmos Šv. Komunijos ir Sutvirtinimo 

sakramentams, ir jų tėveliams surengtas paskaitų ciklas „Pozityvioji tėvystė“ baigėsi  gegužės 3 d. 

Šeimų švente. Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo ŠC dvasios vadovas kun. Laurynas 

Visockas. Po Šv. Mišių šventės dalyviai vaišinosi parapijos salėje paruoštomis vaišėmis, kūrė koliažą 

apie tai, ką patyrė lankydami katechezes, ir vaikai, ir tėvai dalinosi šia patirtimi grupelėse, o po to 

smagiai šoko liaudiškus šokius, kuriems vadovavo KVŠC savanoris Aidas Bernatonis. 

Surengiant šią šventę daug prisidėjo gausus savanorių būrys. 

Ilgametės Elektrėnų parapijos savanorė katechetės Marytės 

Kuliešienės iniciatyva kasmet sakramentams besiruošiančių vaikų 

tėvams vyksta užsiėmimai ir pokalbiai tema „Šeima – mažoji 

bažnytėlė“, o dvejus pastaruosius metus KVŠC parengtas paskaitų 

ciklas - „Pozityvioji tėvystė“. Vita ir Arvydas Norkūnai, kurie savo 

šeimoje augina 5 vaikus, randa laiko bendrai maldai namuose ir yra 

subūrę šeimų maldos grupelę. Šventei jie paruošė specialius 

giesmynėlius ir muzikavo vakaronėje. Parapijos jaunieji savanoriai  

Jurgita, Vaidas, Marius ir kiti jaunuoliai grojo giedojo, patarnavo Šv. 

Mišiose, fotografavo, puošė ir tvarkė parapijos salę, žadėjo pagelbėti ir ateityje. 

Šventė, kurioje dalyvavo apie 60 šeimų, tęsėsi net tris valandas, tačiau jos dalyviai skirstėsi su 

klausimu: kada susitiksime vėl?... 

 

KODĖL VAIKŲ ŠIRDYSE PRIGĘSTA TIKĖJIMAS? 

Ne paslaptis, kad po ilgo vaikų pasiruošimo Pirmajai Šventajai Komunijai, Sutvirtinimo sakramentui 

ir ypatingos patirties švenčiant šiuos sakramentus bendruomenėje, tikinčiųjų būrys nepagausėja... Šio 

straipsnio tikslas, remiantis vienos parapijos patirtimi, pasvarstyti, kodėl taip įvyksta. 
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Vaikų, besiruošiančių sakramentams amžius svyruoja nuo 10 – 14 m. Šis asmenybės raidos tarpsnis 

apima lytinės tapatybės, atitrūkimo nuo branduolinės šeimos, integracijos į bendraamžių grupę, 

profesinio orientavimosi ir integracijos į platesnę visuomenę procesus. Šio amžiaus vaikus 

auginantys tėvai patiria daug iššūkių, kurie dėl kintančių tarpusavio santykių, nepakankamų žinių, 

tėvystės įgūdžių stokos, vertybinės disorientacijos, nepraktikuojamos dvasinės higienos ir 

bendruomenės palaikymo stokos, gali tapti susvetimėjimo tarp kartų, sutrikusio tėvų-vaikų 

bendravimo, sutuoktinių santykių krizių, priklausomybių, smurto ar skyrybų priežastimis. 

Pavyzdžiui, Elektrėnuose gyvena 267 dešimtmečiai ir 291 keturiolikmečiai vaikai (Lietuvos 

Statistikos departamentas, 2011 m). Pirmai Komunijai Elektrėnų parapijoje kiekvienais metais 

ruošiasi apie 80 - 120 o, sutvirtinimo sakramentui 50 - 80 vaikų. (Kaišiadorių vysk. Katechetikos 

centro duomenys). Tai reiškia, kad ne visi katalikai tėvai (82% iš 14 tūkst. Elektrėnų gyventojų yra 

katalikai) praktikuoja deklaruojamas vertybes, o mažėjantis skaičius vaikų, besiruošiančių 

sutvirtinimo sakramentui, leidžia manyti, kad katechezėse vaikams diegiami tikėjimo pradmenys 

nepilnai įtvirtinami šeimoje, asmenybės raidos tarpsnyje, kai vaikas palaipsniui atitrūksta nuo šeimos 

ir tikrina šeimoje diegtas su visuomenėje praktikuojamomis vertybėmis. 

Elektrėnų parapijoje tėvų, ruošiančių vaikus sakramentams ir lankančių ugdymo programą 

“Pozityvioji tėvystė“ skaičius yra apie  40 - 50% (pvz.: šiemet iš 78 Pirmai Komunijai besiruošiančių 

vaikų, programoje tėvams dalyvavo 40 ugdytojų – 36 mamos ir 4 tėčiai, iš jų 3 sutuoktinių poros, o iš 

45 sutvirtinimo sakramentui besiruošiančių – 17 ugdytojų, iš jų -14 mamos, 3 tėčiai, 1 sutuoktinių 

pora). Kviečiami į susitikimus tėvai, savo nedalyvavimą grindžia užimtumu darbinėje veikloje, dalis 

tėvų dirba užsienyje, tačiau bendraujant su vaikais, neretai paaiškėja, jog tikrosios priežastys yra 

krizes sukeliantys veiksniai (nesutarimai šeimoje, priklausomybės, skyrybų grėsmė, tikėjimo 

praktikavimo kasdieniniame šeimos gyvenime trūkumas ar nebuvimas). Šios prielaidos pasitvirtina 

užmezgus artimesnį kontaktą su tėvais, dvasinėje sielovadoje, neformaliuose pokalbiuose su tėvais. 

Lietuvoje labai didelis skyrybų skaičius. Apie 60 iš 100 susituokusiųjų, apie 50 tūkstančių 

nepilnamečių vaikų (7% visų vaikų) nesulaukia priteistų alimentų iš savo tėvų po ištuokos be vieno 

tėvų (dažniausiai be tėvo) lieka apie 10 tūkstančių vaikų per metus vidutiniškai, beveik trečdalis 

vaikų gimsta santuokos neregistravusiems tėvams, o nesantuokinių gimimų skaičius nuolat auga. 

Pavyzdžiui, Elektrėnų savivaldybėje santuokų - 140, skyrybų - 98 (2010 m. Lietuvos Statistikos 

departamento duomenys).  

Dėl visuomenėje praktikuojamų vertybių įvairovės, aktyviai propaguojamų negatyvių reiškinių, 

komercinių interesų, ekonominių, demografinių ir socialinių veiksnių, net ir darni šeima patenka į 

sutrikusių tarpusavio santykių šeimoje, priklausomybių, skyrybų rizikos grupę.  

Visuomenės didžiausias lūkestis ir tėvų didžiausias troškimas – matyti savo vaikus laimingus. Tačiau 

dažna praktika tiek Lietuvoje tiek pasaulyje yra tėvo (vyrų) nepakankamas įsitraukimas į vaiko 

ugdymą, ką liudija ir faktas, kad didžioji dauguma tėvų susirinkimų mokyklose parapijos renginiuose 

šeimoms, dalyvės yra moterys. Šis faktas sudaro prielaidas vaikams nepatirti labai svarbaus 

asmenybės raidos komponento – tėvo įtakos. Emigracijos Lietuvoje tendencijos neretoje šeimoje 

pasireiškia tuo, kad vienas iš tėvų, dažniausiai tėvas, siekdamas materialinės šeimos gerovės išvyksta 

į užsienį. 542 (2010 m.), 341( 2011m.) Elektrėnų gyventojai išvyko gyventi į užsienį. Tikimybė, kad 

didelis procentas iš jų yra tėvai, palikę savo vaikus Lietuvoje yra labai didelė. Betėvystės fenomeno 

mokslinių tyrimų pasaulyje duomenimis, apie 46% metusių mokslus vaikų yra iš išsiskyrusių, 21%– 

iš pilnų šeimų. Šeimose, kuriose dominuoja motina, net 35% vaikų vartoja narkotikus reguliariai. 

Tyrimais nustatyta, kad mergaitės, priverstos augti be tėvo, dvigubai dažniau palieka namus dar 

nesulaukusios pilnametystės, trigubai dažniau gyvena nesusituokusios iki 20 metų amžiaus ir trigubai 

dažniau ryžtasi gimdyti nesantuokinius vaikus. Daugeliu pasaulio studijų nustatyta, kad 50–80% 

psichiatrinių pacientų yra iš išsiskyrusių šeimų. Lietuvoje 15 – 18 % kreipimosi į psichologą 

priežasčių yra sunkumai susiję su tėvų ir vaikų tarpusavio santykiais.  (Navaitis, 2001).  
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Vaikai skambinantys vaikų linijos telefonu, jaučiasi vieniši (tėvai daug dirba, mažai laiko praleidžia 

su vaikais, poilsio dienomis nori pailsėti be vaikų), nesuprasti, pikti, depresiški, bejėgiai, patiriantys 

baimę. Vaikystėje patirtos ankstyvosios santykių traumos, įsiterpia į esamus santykius, bendravimą, jį 

iškreipia, tokiu būdu perduodamos iš kartos į kartą, o susidorojimo su jomis gynybiniai mechanizmai 

įsitvirtina asmeninių įpročių, socialinių normų ir tradicijų pavidalu. Tai ypač akivaizdu smurto prieš 

vaikus normatyvumo tėvų sąmonėje, alkoholio vartojimo tradicijų, šeimos krizių sprendimo skyrybų 

“metodu” atvejais. Apsauginiai veiksniai, padedantys įveikti sunkius trauminius išgyvenimus yra 

įsitikinimai, idealai, žmonių solidarumas, tikėjimas Dievu. (Gailienė, Kazlauskas, 2004). Ankstyvoji 

santykių intervencija ir prevencija turi būti nukreipta į tėvus, o ne į vaikus. (Čekuolienė, 2006). 

Sakramentams besiruošiančių vaikų tėvai yra asmenys, siekiantys prigimtines ir bendražmogiškas 

vertybes išsaugoti savo šeimose ir perduoti jas vaikams. Todėl nuo 1996 metų, Elektrėnų parapijoje 

greta užsiėmimų vaikams, organizuojami renginiai, skirti tėvams: filmų peržiūros ir aptarimai, 

paskaitos, seminarai, vakaronės, šventės. Tokiuose renginiuose kiekvienais metais dalyvauja apie 60 

tėvų. Iki šiol veiklą vykdė parapijos savanorė Marytė Kuliešienė, būtiniausias išlaidas iš dalies dengė 

parapija, dalis lėšų (pvz., telefono, interneto, transporto) dėl finansavimo trūkumo, žmogiškųjų 

faktorių ypatumų ieškant materialinės paramos, ir pilietinės atsakomybės buvo dengiama tiesiog iš 

asmeninio šeimos biudžeto. Pati veikla pasiteisino, tačiau būtina spręsti darbo užmokesčio ir 

ilgalaikės, nuoseklios tęstinės veiklos finansavimo klausimus. Tėvų švietimo ir tęstines šeimų 

ugdymo programas turi ir taiko dauguma tradicinių religinių bendrijų Lietuvoje ir pasaulyje. 

Nedidelės besikuriančios bendruomenės yra skatinamos ir finansiškai remiamos asmeninių aukotojų, 

bendruomenių, fondų lėšomis. Ilgalaikei ir tęstinei veiklai daugelyje šalių skiriamos net biudžeto 

lėšos. 

Šeima yra didžiulė vaikų ir tėvų palaima. Visavertės asmenybės ugdymas - ilgalaikis procesas, 

tačiau, deja, tikėjimo turtų neįmanoma perduoti testamentu. Liūdna, kai tenka stebėti, jog tikėjimo 

laužas dažnoje šeimoje vos vos rusena. Santuokos metu, sutuoktiniai pasižada katalikiškai auklėti 

vaikus, todėl, prigesus tikėjimui, bendruomenės pareiga liudyti ir priminti tėvams santuokinės 

priesaikos faktą ir suteikti pagalbą, reikalingą meilės ir tikėjimo atnaujinimui, kad vaikai, per 

Sakramentus gavę tikėjimo ugnį, parneštų ją į kurstomą šeimos židinį.... 

Rita Nemira Truskauskienė, psichologė, 

Elektrėnų dekanato Šeimos centro vedėja. 

 

 

 

 Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

 
Kovo – balandžio mėnesiais organizavome nemažai įvairių seminarų ir mokymų. Šeimos centre 

pradėjo veikti Natūralaus šeimos planavimo grupė kūdikio besilaukiančioms ir kūdikį žindančioms 

šeimoms, kurios mokosi NŠP metodų atsižvelgiant į esamą ir labai svarbų šeimos etapą. Grupės 

tikslas – išmokti atpažinti vaisingumo pokyčius po gimdymo bei žindymo laikotarpiu. 

Kovo 12 d. Šeimos centre susirinko Kauno I dekanato klebonai ir 

kunigai. Pirmiausia juos supažindinome kaip sekasi vykdyti 

Atnaujintą Sužadėtinių rengimo Santuokai programą. Apie šeimų 

problemas ir aktualijas kalbėjo Šeimos centro psichologė Zita 

Vasiliauskaitė. Nors psichologų ir tarnybų, teikiančių psichologinę 

pagalbą, skaičius Kauno mieste labai išaugo, besikreipiančiųjų į 

Šeimos centrą nesumažėjo. Per metus Šeimos centre suteikiama 

per 300 psichologinių konsultacijų. Susirinkusieji aktyviai įsitraukė į diskusiją, kuo skiriasi 

psichologinė ir dvasinė pagalba, ar gilus tikėjimas yra ir psichinės sveikatos garantas. Anot Z. 
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Vasiliauskaitės, psichologinės pagalbos kreipiasi brandūs žmonės, kuriems rūpi jų gyvenimo kokybė 

bei darnūs tarpusavio santykiai.  

Šeimos centro socialinė darbuotoja Žaneta Šimkienė pristatė Šeimos išsaugojimo programą, o Aušra 

Bačėnienė supažindino su Krizinio nėštumo programa. 

Anoniminių alkoholikų (AA) draugiją pristatė trys jos veikloje dalyvaujantys nariai. Jie papasakojo 

AA draugijos įsikūrimo istoriją JAV ir Lietuvoje, supažindino su programa ir tradicijomis. Paskui 

pasidalijo asmeniniais liudijimais bei atsakė į kunigų klausimus. 

Susirinkimas baigėsi diskusijomis ir šiltu pabendravimo prie arbatos. 

 

Dekanatų Šeimos centrų savanorių Gavėnios savaitgalis Birštone (2012 03 17–18) 

Kovo 17–18 d. Birštone, Kaišiadorių vyskupijos 

Svečių namuose vyko KAŠC savanorių Gavėnios 

savaitgalis. Šiose trumpose rekolekcijose dalyvavo 

savanoriai su šeimomis iš visų Kauno 

arkivyskupijos dekanatų (viso 50 žmonių). Po 

trumpo susipažinimo klausėmės kunigo, Kaišiadorių 

vyskupijos kurijos kanclerio Gedimino Tamošiūno, 

pamąstymo apie priemones šventumui pasiekti. 

„Tai, ką labiausiai brangini savo gyvenime, ir yra 

tavo pašaukimas. Tikėjimas nėra vien tiesos. 

Svarbiau gyvas ryšys su Dievu. Turime skelbti kitiems Dievo meilės naujieną“, - kalbėjo kunigas. Po 

pietų pertraukos jis pakvietė susirinkusius pamąstyti apie savo gyvenimo kelią bei apie tame kelyje 

stovinčius ženklus. Taip pat pasidalijo savo darbo su sužadėtiniais patirtimi. Po to buvo skirta laiko 

asmeninei maldai ir išpažintims.   

Atgaivą sielai patyrėme dalyvaudami tapybos ant vandens (ebru) 

užsiėmimuose. Šio meno pradininkė Lietuvoje Irma Čekanauskienė 

supažindino su ebru technika, kuri naudojama atsipalaidavimui, 

kūrybai, padeda žmogui įveikti piešimo baimę. Šių užsiėmimų metu 

tėveliai su vaikais greitai ir lengvai sukūrė nuostabius kūrinius, o 

poilsį kūnui vėliau suteikė maudynėse “Tulpės” sanatorijos baseine.   

Vakare visi susirinkome į bendrą maldą, norintieji galėjo pavakaroti 

ilgėliau, pasidalyti savo išgyvenimais, pasižiūrėti video filmus „Nuo guru iki Jėzaus“ ir ”Keliamieji 

metai”.    

Sekmadienio ryte aplankėme Birštono sakralinį muziejų, dalyvavome ekskursijoje po Birštono 

apylinkes, kur galėjome pajusti ypatingą gamtos artumą, raminantį, glostantį jos prisilietimą. 12 val. 

Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už arkivyskupijos dekanatų 

Šeimos centrų savanorius. Po skanių pietų visi susirinkę dėkojome Dievui už kartu praleistą laiką, už 

bendrystę, už suteiktą atgaivą dvasiai, sielai ir kūnui. 

Balandžio 26 d. Raudondvaryje vyko Kauno II dekanato „Motinos maldoje“ grupelių susitikimas. 

Po šv. Mišių dalyvavome bendroje maldoje, po to parapijos salėje Kauno II dekanato dekanas kun. 

Augustinas Paulauskas pasveikino mamas ir palaimino gausiai suneštinėmis vaišėmis nukrautą stalą. 

Susirinkusioms pristatėme Šeimos centro veiklas, o grupelių atstovės trumpai papasakojo kaip joms 

sekasi parapijose. Kadangi Kauno II dekanato Šeimos centre sužadėtiniai nerengiami, Šeimos centro 

vadovė ieško būdų kaip suburti šeimas ir bendruomenę. Keletą metų dekanate rinkosi “Nazareto 

šeimos”, tačiau grupė iširo. Kilus iniciatyvai melstis už vaikus prieš porą metų Raudondvaryje 

susibūrė pirmoji “Motinos maldoje” grupelė. Šiuo metu dekanate veikia jau 4 grupės, kurios kelis 
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kartus per metus susitinka kartu dekanato Šeimos centre. Apie “Motinas maldoje”: 

http://motinosmaldoje.lietuvoje.info/ 

Minint Gyvybės dieną Šeimos centro savanoriai sukūrė 

trumpą 10 sekundžių video klipą, kurį visą savaitę 

demonstravome Kauno miesto lauko ekranuose. Jaunimui 

Šeimos centre organizavome Kauno Krikščioniškųjų 

gimdymo namų gydytojo V. Rudzinsko seminarą tema „Kas 

per... kontracepcijos vilkduobės“. Šis renginys pirmiausia 

buvo skirtas „Pažink save“ savanoriams, siekiant ugdyti jų 

kompetenciją vedant „Pažink save“ užsiėmimus. 

 

Bendradarbiaujant su Kauno m. savivaldybės Visuomenės sveikatos 

biuru vyko pamokėlės gyvybės apsaugos tema daugelyje Kauno m. 

mokyklų.  

 

Jūratė Lenkuvienė, 

Kauno arkivyskupijos ŠC direktorė 

 

 

 

  Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

Balandžio 25 dieną, artėjant Gyvybės dienai, Šiauliuose buvo organizuota konferencija „Gyvybės 

kultūra ir šeima“. Konferencijoje buvo paliestos itin svarbios šių dienų aktualijos. Dr. Aurelijus 

Veryga kalbėjo apie šeimą ir vaikų sveikatą. Mes juk visi norime, kad mūsų vaikai augtų sveiki, o 

jeigu suserga tai padarome viską, kad jie pasveiktų, tačiau šiuo metu vaikų sveikata nelabai rūpi 

tiems, kurie proteguoja tabako ir alkoholio paplitimą, reklamą ir vardan didesnių pelnų aukoja mūsų 

ateitį – vaikus. Iš Vokietijos atvykęs svečias Alois Serwaty labai įdomiai pristatė savo daugiametę 

patirtį tyrinėjant klinikinių mirčių pasireiškimus. Doc. Danė Šlapkauskaitė pristatė knygą „Kankinys 

iš meilės artimui“. Tai iš Vokiečių kalbos išversta knyga apie kunigą kankinį Tėvą Engelmarą, kuris 

ir koncentracijos stovykloje išliko ištikimas Dievui ir savo tikėjimo išpažinimu patraukė ne vieną 

šalia jo gyvenusį kalinį. Jis netgi tokiomis sudėtingomis sąlygomis skleidė Dievo žodį ir meilę, išliko 

žmogumi. Gyvybės dienos konferencija pasižymėjo tuo, kad joje dalyvavo daug studentų, kurie ne 

tik klausėsi pranešimų, bet ir uždavė daug klausimų vedėjams ir aktyviai domėjosi pateiktomis 

temomis. 

Gegužės 4 dieną, artėjant Motinos dienai, Šeduvos gimnazijoje buvo organizuota Šeimų diena 

gimnazijos bendruomenei. ŠVŠC organizavo konferencijas jaunimui ir tėvams bei mokytojams. 

Jaunimas buvo supažindintas su jaunimo ir paauglių programomis, turėjo galimybę klausti jiems 

rūpimus klausimus, į kuriuos atsakinėjo Jaunimo programų koordinatorius Gediminas su savo 

komanda. Tėvams ir pedagogams buvo organizuota konferencija: “Šeima keturiais požiūriais“. 

Politiniu požiūriu susirinkusius kalbino LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja Ramunė 

Jurkuvienė, Teologiniu požiūriu kalbėjo kun. Arūnas Jankauskis, psichologiniu pedagoginiu požiūriu 

į šeimą pasižiūrėjo Šiaulių universiteto dėstytoja dr. Inesė Ratnikaitė. Ir ketvirtasis požiūris – tai tris 

vaikučius auginančios šeimos liudijimas apie savo kasdieninį gyvenimą. Visos konferencijos metu 

pranešėjai kalbino susirinkusius, kvietė klausti ir išreikšti savo nuomonę įvairiais klausimais. 

Susirinkusieji labai nedrąsiai atsakinėjo į klausimus, sunkiai reiškė savo nuomonę.  

http://motinosmaldoje.lietuvoje.info/
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Pabuvoję Šeduvos gimnazijoje, susipažinę su ten dirbančiais 

žmonėmis ir pamatę jų padarytus darbus, labai džiaugėmės tuo, ką 

pamatėme. Žmonių nuoširdumas ir atsidavimas kelia 

susižavėjimą, o jų mintys ir daromi darbai liudija jų požiūrį į savo 

krašto gerovę. Įkūrę specialaus ugdymo skyrių šalia gimnazijos, 

auklėtojai globoja pačius pačiausius Dievo mažutėlius – visišką 

protinę ir fizinę negalią turinčius Šeduvos apylinkių jaunuolius. 

Sudarę orias gyvenimo ir mokymosi sąlygas šiems jauniems 

žmonėms, mokytojai globoja juos, myli ir saugoja. Tai sektinas ir 

žavintis pavyzdys mūsų susvetimėjusiai visuomenei. 

Šeimų diena Kuršėnuose „Dora ir moralė – tvirtos šeimos pagrindas“ 

Gegužės 13 dieną, artėjant Tarptautinei Šeimos dienai, Kuršėnuose buvo surengta Šiaulių rajono 

Šeimų diena.  

Renginys prasidėjo iškilmingomis šventomis Mišiomis Kuršėnų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Po 

šv. Mišių aukos visų seniūnijų atstovai su vėliavomis ir visos šeimos, lydimi skambaus būgnų maršo, 

nešini šūkiais už šeimą ir moralę keliavo į Kuršėnų kultūros 

centrą.  Šioje renginio dalyje buvo nominuota 12 šeimų iš visų 

Šiaulių rajono seniūnijų. Tai darbščios, moraliai atsakingos, 

gausios ir aktyvios šeimos, po vieną iš kiekvienos seniūnijos. 

Seniūnijų darbuotojai mielai pristatinėjo vieną po kitos vis 

gražesnes ir šaunesnes šeimas, joms buvo įteiktos šeimų 

ambasadorių nominacijos, o šeimos parodė savo talentus – kas 

daina, kas deklamavo eiles, kas giedojo ar grojo. Džiugu buvo 

matyti ir jaunas šeimas su trimis ar keturiais vaikučiais, taip pat 

ir per 50 santuokinio gyvenimo perkopusias garbaus amžiaus 

šeimas, kurie kalbėdami negalėjo suvaldyti emocijų ir sakė, kad 

tai didžiausias jų gyvenime įvertinimas. Visas renginys buvo užbaigtas visai salei sustojus ir  

sudainavus Giminių dainą.  

Šventės organizatoriais Šiaulių rajono Moterų organizacija „Atgaiva“, Seimo narė Rima Baškienė ir 

ŠVŠC džiaugėmės, kad šventė buvo ypatingai jautri šilta ir emocinga, kad pamatėme daugybę 

gražiausių žmonių iš viso Šiaulių rajono. Viltis, kad dar auga Lietuvoje gražaus jaunimo, dar gyva. 

Edita Gulbinienė, 

ŠVŠC direktorė 

 

  Telšių vyskupijos Šeimos centras 

 

TVŠC vadovų tarybos posėdžio metu 2012 m. balandžio 28 d. Šilalėje konferenciją ,,Santuokos 

Sakramentas iš bažnytinės teisės pusės" skaitė Šilalės dekanato dekanas kan. bažn. t. dr. A. 

Genutis. 

Telšių vyskupijos Kretingos parapijos šeimos centro reikalų vedėja Aušra Mizgirienė kovo mėn. 

pabaigė 10 val. katalikišką lytinio ugdymo programą pagal Jono Pauliaus II Kūno teologiją  

jaunimui: ,,Sukurti meilei”, ,,Nebudinkite ir nežadinkite meilės kol ji pati nepabus”, ,,Susilaikymas ir 

Figos lapas”, ,,Skaisti ir turinti tikslą draugystė”.   

Norint ugdyti brandžią, dorovingą, savarankišką, masinės kultūros įtakas kritiškai vertinančią 

asmenybę, norint rengti jaunimą gyvenimo pašaukimo pasirinkimui, būtina pateikti visuminę 

lytiškumo sampratą pagal KB mokymą. Programos tikslas ugdyti tikrąsias vertybes mokantis mylėti 
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ir gerbti kitą žmogų, pateikti jauniems žmonėms alternatyvius būdus meilės, skaistumo, sveiko ir 

vertybėmis pagrįsto lytiškumo suvokimą. Susitikimuose jaunimas galėjo išgirsti katalikiškomis 

vertybėmis pagrįstą informaciją, kurios jie iš niekur kitur negauna, nes lytiškumo tema yra mažai 

kalbama mokykloje bei šeimoje. 

Atsiliepimai: 

 Išliko tai, kad laisvė yra skaistybė. Susidomėjau, kai pasakojo 

apie vaikinų ir merginų kūno kalbą, ką ji reiškia. 

 Nežinojau, kad vaikinai ir merginos turi tiek skirtumų. 

Daugelis faktų patiko, nes buvo ,,kaip pirštu į akį” pasakyta. 

 Šis susitikimas iš tiesų privertė mane susimąstyti apie tikrą 

meilę ir seksą. Neturiu ko pridurti, man labai patiko. 

Balandžio mėnesį Kretingos parapijos šeimos centras sėkmingai užbaigė Palaimintojo Jono 

Pauliaus II Kūno Teologijos studijų ir diskusijų ciklą pagal Mary Healy knygą "Vyrai ir 

moterys kilę iš Edeno".  Šie susitikimai prasidėjo 2011 m. spalio mėnesį ir šeimos susitikinėjo kas 

antrą ar trečią savaitę. Susitikimuose dalyvavo apie 50 dalyvių. Studijos ir diskusijos parodė, kaip yra 

svarbu ir aktualu gilintis į Kūno teologiją ir pažinti Dievo kūrybos planą vyrui ir moteriai, kad 

bendrystė ir meilė santuokoje augtų ir gilėtų. Taipogi dalyviai suprato, kad Kūno teologijos studijos 

grupėje yra geriausias būdas suprasti šį gana sudėtingą ir gilų Jono 

Pauliaus mokymą. 

Kretingos parapijos ŠC iniciatyva šeimų bendruomenė balandžio 21 

d. turėjo susikaupimo dieną - rekolekcijas su br. Ramūnu 

Mizgiriu OFM apie Jėzaus maldą: "Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, 

pasigailėk manęs nusidėjėlio". Ši sena Bažnyčios pamaldumo 

praktika yra giliai įsirėžusi į Bažnyčios gyvenimą ir yra stipri ir 

naudinga pasauliečių tikinčiųjų maldos gyvenimui. Brolis Ramūnai paprastai ir aiškiai supažindino 

su šia malda, pateikė konkrečių patarimų kaip geriau ją melstis ir dar labiau padėjo šeimoms suprasti 

maldos ir dvasinio gyvenimo svarbą. 

Kretingos šeimos taipogi paminėjo Gyvybės dieną. Po šv. Mišių Kretingos Lurde susirinko šeimos, 

vaikai ir drauge ant asfalto piešė Gyvybės medį bei padėką Dievui. Buvo smagu sudėlioti didelį 

AČIŪ, sustojant visiems šio žodžio forma.  

Picasa nuoroda: https://picasaweb.google.com/117123446610933053228/Desktop 

 

Gegužės 4-5 d. Kretingos Šv. Antano rūmų salėje įvyko DVD seminaras “Per juokus į geresnę 

santuoką”, kurio autorius pastorius ir šeimų konsultantas iš JAV Markas Gungor. Į seminarą 

susirinko apie 60 dalyvių, dauguma sutuoktinių porų ir drauge dalijosi netradiciniu ir tikrai 

įspūdingai keičiančiu gyvenimą būdu pažvelgti į santuokos problemas per juoką. Dalyviai sužinojo 

daug  abia naudingų ir paprastų patarimų, kaip ugdyti, gilinti savo santuoką ir nesureikšminti 

smulkmenų, kurios dažnai iš nežinojimo tampa didelėmis santuokos problemomis. Pastebimas 

didžiulis šio seminaro poreikis parapijoje, todėl planuojame dar keletą šių seminarų kitais metais.  

Aušra Mizgirienė, 

Kretingos parapijos ŠC vadovė 

 

 

TVŠC Klaipėdos dekanato ŠC kovo mėn. dalyvavo Vaikų piešinių akcijoje – „Padėkos atvirutės“. 

Tikslas padėkoti Seime įkurtai grupei (94 nariai) „Už tradicinę šeimą”, kad gina tradicinę šeimą ir 

paskatinti juos paremti kovo pabaigoje planuojamą svarstyti Konstitucijos pataisą, kuria įtvirtinamas 

šeimos ir santuokos ryšys. 

https://picasaweb.google.com/117123446610933053228/Desktop
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Akcijos organizatorius - Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija. Atvirutės įteiktos Kovo 11 – osios 

proga. 

            
 

2012 m. sausio 20 d. Seime buvo apdovanoti rašinių konkurso "Mano šeima: kaip aš suprantu 38-

ąjį Konstitucijos straipsnį?" nugalėtojai.  Rašinių konkurse dalyvavo mūsų centro savanorė 

Karolina, kurios rašinį kovo mėn. išspausdino „XXI amžius“ (priede Nr.3). Rašinys apdovanotas už 

literatūriškumą. Rašinio ištrauka: 

„Nors mano abu tėvai yra dirbantys, tačiau drįsčiau sakyti, kad pats didžiausias jųdviejų pašaukimas 

yra būti nuostabiais tėvais. Net aš, būdama jų dukra, neįstengiu suvokti, kaip yra įmanoma taip 

gebėti save išpildyti per vaikus, atlikti buities darbus ir dar užsiimti su mažiausiais, kuomet net aš, 

būdama aštuoniolikos metų, skundžiuosi laiko nepritekliumi. Pranyksta visos muilo burbulo pavidalo 

problemos, kuomet, peržengus namų slenkstį, sielų išsiskyrimo pagreitį padidina internacionalinės 

virtuvės patiekalai, o kambarių sienos dreba nuo vaikų klegesio. Kartais imu gailėtis mamos, kai 

visas aštuonetas kalba vienu metu apie visiškai skirtingus dalykus, tikėdamiesi individualaus atsako, 

ir nė vienas nelieka nuskriaustas. Akimirkomis, kai mama užsimena, jog nesugebėtų būti 

„supermama“, pajuntu savo fantazijos ribotumą, nes net ji nesugeba pagimdyti geresnės mamos 

modelio už manąją“. 

Visas rašinys: 
http://www.mususeima.lt/lt/straipsniai/auginame_vaikus/renginiai_moksleiviams/rasinys_apdovanota

s_uz_literaturiskuma/ 

 

Išsiskyrusiųjų „Vilties kelias“ vadovė Alma Kretingoje kartu su Kretingos šeimos centro savanore 

vedė pirminį susitikimą išsiskyrusiųjų grupei. Mūsų centro savanorė kuruos visus 12 susitikimų, taip 

dalindamasi savo gerąja patirtimi su Kretingos centro savanore. Klaipėdos Šeimos centro savanoriai 

dalyvavo miesto mokyklose bei gimnazijose organizuotose susitikimuose su 10-12 klasių mokiniais. 

Balandžio 6 d. Šeimos centro savanoriai dalyvavo Kryžiaus kelio 

procesijoje miesto gatvėmis.  

Išsiskyrusiųjų „Vilties kelias“ savipagalbos gr. šventė „Atvelykį“ bei 

dalyvavo dailės terapijos užsiėmime.  Netradicinio ugdymo  Juodkrantės 

Liudviko Rėzos Jūrų Kadetų mokykloje savanoris A.Markauskas 

mokytojams ir mokiniams kalbėjo apie šeimos pašaukimą.  

    

Pasaulinės gyvybės dienos proga šiemet daugiau dėmesio buvo skirta miesto mokinių bei mokytojų 

ugdymui apie natūralų šeimos planavimą, vaisingumo pažinimą, šeimos, kaip gyvybės puoselėtojos, 

pašaukimą; rengtos diskusijas savipagalbos grupėse gyvybės tematika. Parengtas straipsnis apie 

gyvybę ir šeimą kaip dovaną: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-04-29-gyvybes-

dovana/81383.  

Asta Gliožienė, 

Klaipėdos dekanato ŠC vadovė 

 

http://www.mususeima.lt/lt/straipsniai/auginame_vaikus/renginiai_moksleiviams/rasinys_apdovanotas_uz_literaturiskuma/
http://www.mususeima.lt/lt/straipsniai/auginame_vaikus/renginiai_moksleiviams/rasinys_apdovanotas_uz_literaturiskuma/
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-04-29-gyvybes-dovana/81383
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-04-29-gyvybes-dovana/81383
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Gargžduose Gyvybės diena paminėta  šeimos centro savanoriams ir sužadėtinių poroms 

dalyvaujant Šventose  Mišiose. Jas aukojęs iš Italijos grįžęs kunigas Andrius Vaitkevičius homilijoje 

priminė Dievo ir žmonių meilės ryšį  bei  iš jų kylantį Gyvybės kilnumą. Maldavimuose paprašyta 

Dievo pagalbos ir globos šeimoms, kiekvienai kūdikio besilaukiančiai motinai, medicinos 

darbuotojams, per kurių rankas ateina į pasaulį nauja gyvybė. Neužmiršti ir politikai, kad išmintingai 

priimtų įstatymus, saugojančius  gyvybę nuo pat jos užsimezgimo momento iki orios natūralios 

mirties. Gargždų  dekanato dekanas kanauninkas Jonas Paulauskas paskelbė  LVK nutarimą, kuriuo 

skelbiama tarp Lietuvoje minimos Motinos dienos ir Tėvo dienos (2012 05 06 – 2012 06 03) 

MALDOS UŽ ŠEIMĄ MĖNESIU. „Kviečiame visus tikinčiuosius ir geros valios žmones per šį 

mėnesį asmeniškai ir kartu apmąstyti santuokos ir šeimos 

vertę. Raginame visų mūsų branginamoje ir ypatingai 

puoselėjamoje gegužinių pamaldų tradicijoje šiemet melstis 

ir šias pamaldas pašvęsti maldai už šeimą. Tikime, kad 

tikinčiųjų malda ir piliečių sąmoningumas bei bendras ir 

atsakingas santuokos ir šeimos branginimas padės visiems 

aiškiau suvokti prigimtinių teisių, tradicijų ir amžinųjų 

vertybių svarbą kiekvieno mūsų, o ypač šeimos, gyvenime“ 

– kalbėjo  kanauninkas. Šv. Mišių pabaigoje visus 

susirinkusius Gyvybės dienos proga pasveikino Seimo narė Agnė Bilotaitė. Sužadėtiniams įteikti 

pasirengimo santuokai kursų baigimo pažymėjimai.  

Po Šv. Mišių Gargždų dekanato šeimos centro  kiemelyje prie Šventos šeimos ir negimusiems 

kūdikiams skirto koplytstulpio  kartu su kunigu Vytautu Vaidila prisiminti šio pasaulio neišvydę 

kūdikėliai. Žvakelių liepsna ir iš širdies kylanti malda verčia susimąstyti, kodėl šiandien taip 

nuvertintas gyvybės stebuklas? Kodėl vos ne kas trečias pradėtas kūdikis pasmerkiamas abortui? 

Kiek ilgai dar galios 1955 m. priimtas įstatymas, leidžiantis iki 12 savaičių be jokios priežasties 

žudyti negimusius  kūdikius? Jaunos šeimos ir šeimos centro savanoriai labai apsidžiaugė diskusijoje 

„Ar žmogaus gyvybė šventa?“ išvydę Seimo narę Agnę Bilotaitę. Po dokumentinio filmo „Gyvybės 

stebuklas“ peržiūros, abejonių,  kad vaikas yra vaikas nuo pat prasidėjimo, neliko niekam. Seimo 

narė taip pat išreiškė tvirtą gyvybės šventumo nuo prasidėjimo iki orios mirties palaikymą. „Visiems 

reikia drąsiau ir kuo dažniau išreikšti savo krikščionišką poziciją, nes jau Seime pasigirsta balsų ir dėl 

eutanazijos įteisinimo. Šiuo metu kyla didelis visuomenės susipriešinimas dėl santuokos ir šeimos 

sampratos. Kažkodėl tie, kurie prieš tradicinę šeimą , šaukia garsiausiai. Būkime budrūs, vieningi, 

kad išlaikytume kartų kartas išpuoselėtą Santuokos vienumą, neišardomumą ir iš jos išplaukiančius 

gėrius bei šeimos vertybes“ – drąsino jaunas šeimas  Seimo narė Agnė Bilotaitė.  

Adelija Radžienė, 

Gargždų dekanato ŠC vadovė    

 

 Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Krentant sniegui balandžio pradžioje, pliekiant saulei mėnesio pabaigoje, šeimos centre šį mėnesį 

vyko intensyvus darbas organizuojant piligriminę kelionę į Milaną ir dalyvaujant nevyriausybinių 

organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos 2012 konkurse.   

Sužadėtinių rengimas santuokos sakramentui. Vis labiau artėjant vasarai, balandžio mėnesį 

sužadėtinių santuokos sakramentui buvo parengta tikrai nemažai - apie 250 porų. 

Besilaukiančių šeimų mokyklėlėje dalyvavo daugiau nei įprastai - 21 pora, kurios sėmėsi žinių apie 

vaiko vystymąsi, praktinį ir psichologinį pasirengimą didžiajam gyvenimo  įvykiui – vaiko gimimui, 

kaip rūpintis vaiku pirmosiomis jo gyvenimo savaitėmis.  
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Taip pat 6 poros lankė žindymo kursus, kuriuose turėjo galimybę daugiau sužinoti apie žindymo 

privalumus ir pasiruošti iššūkiams, su kuriais gali tekti susidurti žindymo metu. 

Mamų klube mamos šį mėnesį siuvo pavasarines kepures, sėmėsi įgūdžių girdinčių kūdikių gestų 

kalbos srityje ir atšilus orams keliavo į Botanikos sodą atsipalaiduoti gamtoje ir pasigrožėti žydinčiais 

sodais.  

Piligrimystė į pasaulinį šeimų susitikimą Milane.  Intensyviai vyksta pasiruošimas piligrimystei į 

Milaną. Džiaugiamės, kad šeimos trokšta išgyventi bendrystę kartu su kitomis Lietuvos šeimomis 

kelionėje ir su šeimomis iš kitų šalių VII pasauliniame šeimų susitikime Milane, kuriame dalyvaus ir 

popiežius Benediktas XVI. Nors grupė jau suformuota, tačiau dar yra kelios laisvos vietos, tad 

norintys, kviečiami jungtis ir pasinaudoti šia neeiline galimybe. Visa informacija apie VII pasaulinį 

šeimų susitikimą Milane tinklalapyje http://www.seimos2012.lt.  

Auksė Šerstobojeva, 

Vilniaus arkivyskupijos ŠC 

 

 

 Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 
 

Nuo balandžio mėnesio vyskupijos šeimos centras organizuoja kasmėnesinius šeimų susitikimus 

dekanatuose „Pažinkime savo vyskupiją“, kurių metu keliaujama pasirinktu maršrutu į kurį nors 

dekanatą, apžiūrimi religiniu, kultūriniu, istoriniu požiūriu įdomūs objektai, dalyvaujama 

sekmadienio mišiose, vyksta šeimų susitikimas, kurio metu šeimos susipažįsta, jos kviečiamos 

dalyvauti vyskupijos šeimų renginiuose, gauna naudingą informaciją, pabendrauja tarpusavyje ir su 

vyskupijos šeimos centro atstovais. 

Pirmas toks susitikimas įvyko balandžio 22 d. Šakių dekanate. Sintautų parapijos bažnyčioje šv. 

Mišiose be vietinių šeimų dalyvavo šeimos iš Šakių ir Marijampolės. Pamokslo metu vyskupijos 

šeimos centro kuratorius kun. dr. Žydrūnas Kulpys kvietė stiprinti asmeninį ryšį su Kristumi, 

sąmoningai dalyvauti Eucharistijoje. Susitikimo su šeimomis metu buvo žiūrimi vaizdai iš vyskupijos 

šeimų šventės, dalijami lankstinukai, šeimos raginamos burtis, bendrauti, kad pavyktų išsaugoti 

tikėjimą ir krikščioniškas vertybes, išlikti aktyviais katalikais. Parapijos klebonas kun. Donatas 

Rolskis svetingai pakvietė į kleboniją, supažindino su aktyviomis parapijos šeimomis.  

Alytaus dekanato šeimos centras vykdo mokiniams skirtą projektą „Tvirta šeima – stipri tauta“. 

Pirmo etapo metu mokiniai mezgė kojinytes, gamino žaislus ir kitus kūdikiams tinkančius 

rankdarbius, kuriuos rengėsi dovanoti Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams ir mamoms, 

besilaukiančioms kūdikių. Taip pat buvo ruošiami plakatai, piešiniai, atvirukai, fotografijos, skaidrės, 

kurių tikslas – parodyti gyvybės vertingumą nuo pat prasidėjimo. 

Antrojo etapo (nuo gegužės 2 d.) metu vyko konferencija – susitikimas su Šalaševičių šeima iš 

Kauno ir „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės atstovais A.Ramanausko – Vanago gimnazijoje. Kitose 

mokyklose demonstruojamas filmas apie gyvybės pradžią, skaidrės apie gyvybę ir šeimą, 

eksponuojami ir dovanojami rankdarbiai. Gegužės 13 d. projekte dalyvaujantys mokiniai su tėvais 

kviečiami paminėti Šeimos dieną. 

Lina Braukylienė, 

Vilkaviškio vyskupijos ŠC vadovė 

 

 

 

 

http://www.seimos2012.lt/
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