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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

   

Dar kartą kviečiame visus į kasmetinę Šeimos centrų konferenciją „Švęsti tikėjimą 

šeimoje” ir Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidus.  

Kas neprisiregistravote, atvykite tiesiai į konferenciją lapkričio 17 d. 10 val. į ISM 

Vadybos ir ekonomikos universiteto salę Arklių g. 18, Vilniuje.  

Labai lauksime Jūsų. 

 

Artėjant Negimusio kūdikio dienai 
 

Artėjant Negimusio kūdikio dienos minėjimui verta dar kartą pagalvoti apie Europos piliečių (šią akciją 

remia Europos Vyskupų konferencija ir Lietuvos Vyskupų konferencija) iniciatyvą „Vienas iš mūsų“, 

kuria siekiama, kad iš Europos Sąjungos biudžeto nebūtų finansuojami žmogaus embrionų kamieninių 

ląstelių tyrimų projektai. Manau, kad nesunku suvokti, kuo tai siejasi su Negimusio kūdikio diena, todėl 

panaudokime šios dienos minėjimus renkant parašus minėtai akcijai.  

Kuo gi blogi šie tyrimai? Savo mintimis sutiko pasidalyti prof. kun. dr. Andrius Narbekovas: 

 

„Žmogaus kamieninių ląstelių tyrimai ir jų panaudojimas teikia vilčių, kad bus galima pagydyti šiandien 

dar nepagydomas ligas. Žmogaus kamieninės ląstelės - tai embriono ir vaisiaus vystymosi metu bei 

suaugusio žmogaus audiniuose esančios nespecializuotos ląstelės, galinčios diferencijuotis į 

specializuotas įvairių audinių tipų ląsteles ir tuo pačiu atsinaujinti. Problema yra ta, kad paėmus 

kamienines ląsteles iš embriono, šis žūsta. Iš abortuotų embrionų ir vaisių kamieninių ląstelių paėmimas 

yra moraliai nepriimtinas dėl paties paėmimo būdo, nes tai prieštarauja donorystės esmei. Jokių etinių 

problemų nekelia kamieninių ląstelių paėmimas, laikantis tam tikrų etinių reikalavimų - turi būti 

gaunamas laisvas informuotas sutikimas, kai donoras yra gyvas, arba artimųjų sutikimas donorui mirus, 

iš placentos ar virkštelės kraujo gimus vaikui bei paėmus kamienines ląsteles iš suaugusių žmonių, nes tai 

nesukelia grėsmės donoro gyvybei. Už suaugusių žmonių kamieninių ląstelių tyrimus šiemet paskirta 

Nobelio premija. Kadangi žmogus atsiranda nuo prasidėjimo momento, embriono ar vaisiaus 

sunaikinimas paimant kamienines ląsteles yra visiškai nepriimtinas. Nemoralu sunaikinti vieno žmogaus 

gyvybę kitų žmonių gydymui.  

Akcija vadinasi "Vienas iš mūsų", nes mes visi buvome embrionais ir tie žmonės, kurie dabar yra 

embriono stadijoje, taip pat turi prigimtinę teisę į gyvybę”.  

 

Negimusio kūdikio dienai atminti - interviu su kun. K. Rugevičiumi   
 

1955 m. lapkričio 23 d. Lietuvoje buvo įteisinti abortai, ir iki šiol tūkstančiai šeimų yra paliestos kūdikio 

netekties skausmo. Kaip ir kiekvienais metais, Šeimos centrai visoje Lietuvoje kviečia įsitraukti į 

Negimusio kūdikio dienos minėjimą parapijose ir malda bei konkrečia pagalba prisidėti prie gyvybės 

kultūros puoselėjimo, kūdikio netektį išgyvenančių arba dėl nėštumo abejojančių šeimų, moterų 

palaikymo. 
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Šiais metais apie negimusio kūdikio netekties skausmą 

ir Bažnyčios poziciją nutarėme pasikalbėti su Kauno 

Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo (Vytauto) 

bažnyčios rektorium kun. teol. lic. K. Rugevičium. 

 

Kunige, jūs jau daug metų dirbate sielovadinį darbą, 

klausite išpažinčių. Kaip būna išgyvenamas netekties 

skausmas praradus kūdikį dėl aborto?  

Kūdikio netektis pajuntama ir ją gali išgyventi 

kiekvienas žmogus – skiriasi tik laikas, kada 

sureaguojama. Kai kada pačios moterys, padariusios 

vadinamąjį „išvalymą“, net netraktuoja to kaip 

nužudymo. Ir tik po kažkiek metų ar mėnesių patirtis 

joms vėl iškyla. Tai gynybos mechanizmas, – kitaip 

moteris neištvertų, nepajėgtų gyventi kasdieninio gyvenimo. Negalima teigti, jog šiais laikais nėra 

informacijos apie kūdikio vystymąsi pirmosiomis dienomis, bet šiandieninėje informacijos jūroje žmonės 

tiesiog paklysta. Daug daugiau siūloma malonumų, gyventi neįsipareigojant. Tai suklaidina daugybę 

žmonių. Gajus ir kitas mitas – kad moters kūnas priklauso jai pačiai ir ji ką nori, tą su juo daro. Iš tiesų 

intymumas, lytiškumas yra susijęs su Dievo slėpiniu. Tai yra gyvybės slėpinys, meilės slėpinys ir 

visuomet paslaptis. Turbūt stinga ugdymo, leidžiančio suvokti, kad intymus ryšys yra prisilietimas prie 

gyvybės ir atsakomybės. Labai dažnai taip negalvojama. Dabartinėje visuomenėje, kurioje taip lengvai 

manipuliuojama žmogumi, nėštumas dažnai prilyginamas nepatogumui, ligai ar nepageidaujamoms 

pasekmėms. Praktiškai dabar Lietuvoje yra labai daug moterų, kurios patyrė šią netektį ir nekalba apie tai, 

nešiojasi savo širdyje arba net nejaučia reikalo apie tai kalbėti. 

 

Kaip po to sugrįžti į Bažnyčią, pas Jėzų? Moterims, pasirinkusioms abortą, neretai tai padaryti atrodo 

neįmanoma..  

Susitaikymo sakramentas, vidinis gydymas – tai Bažnyčios siūloma pagalba. Svarbus gijimo žingsnis – 

kad moteris nustotų neigti, pripažintų skaudžią tiesą. Jėzus nesmerkia nė vieno, bet nori, kad įvardytume 

tiesą, jog buvo padarytas blogis, nusižengta ir tai, kas vyksta, yra to blogio pasekmės. Dieviškas 

gailestingumas plūsta iš Viešpaties, ir toje gailestingumo versmėje, t. y. Sutaikinimo sakramente, 

atsinaujinama: ten, kur buvo mirtis, trykšta gyvybė – ir dvasioje, ir kūne, ir sieloje. Bažnyčia aiškiai 

įvardija ir kviečia užmegzti nutrūkusį ryšį su kūdikiu, pavyzdžiui, duoti vardą, paprašyti atleidimo, 

atiduoti vaikelį Dievui. Amžinybėje moteris susitiks savo vaikelį. Šie žingsniai labai svarbūs: pasiūlymas 

uždegti žvakutę lankant artimųjų kapus ar malda bažnyčioje, kad būtų palaikomas gyvas ryšys, nes jis 

niekur nedingsta. Nepriklausomai nuo to, ar vaikelis buvo vienos dienos, ar kelių savaičių, mėnesių, jis 

yra motinos vaikas. Ir gijimo, sugrįžimo kelias yra būtinas absoliučiai kiekvienam. Tikrai galima pamatyti 

Dievo gailestingumo darbą žmoguje, kuris išdrįsta atsistoti tiesoje. Jis sužeistas, bet išdrįsta ateiti prie 

Viešpaties, kuris paima naštą ir visą neteisybę, kryžiaus. Vienijimasis su Jėzumi, atgailos kelias, manau, 

yra tikrasis kiekvieno iš mūsų išganymo kelias. 

 

Ką daryti moterims, kurios sako: „Negaliu iš tų ašarų ir skausmo išeiti“. Ar kada nors šis skausmas 

praeis?..  

Gailestis ir gėla dėl vaiko yra natūralūs jausmai. Pažiūrėkite, kaip išgyvena motinos ir tėvai, netekę 

paaugusio vaiko. Atrodo, tarsi jiems viskas slysta iš rankų. Abortas yra tas pats skausmas, ta pati netektis, 

ta pati gėla, kaltė, ir reikia ašarų, kad išplautų ir išvalytų. Gėla turi būti išnešiota. Mes kiekvienas į šį 

pasaulį ateiname iš Dievo minties ir iš Dievo širdies. Ir susitikimas su Jėzumi gali pakeisti mūsų vertybes, 

savęs priėmimą. 

 

Vyras ir moteris kartu pradeda gyvybę... 

Bet vyrai labai retai apie tai užsimena. Jie tarsi viską perkelia ant moters pečių. Tie, kurie iš tikrųjų nori 

gyventi tiesioje, yra drąsūs, t. y. pripažįsta, prisiima pasekmes ir dalyvauja gijimo procese. Aš visuomet 
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paskatinu moteris kviesti savo vyrus eiti vidinio gijimo keliu. Tai labai svarbu, nors, deja, vyrai rečiau 

prisiima atsakomybę už pradėtą gyvybę. 

 

Kaip paliesti, kaip pakviesti vyrus? Labai norisi, kad moteriai netektų vienai pakelti netektį. Juk tai 

abiejų netektis. 

Jeigu šeimoje yra dermė ir susiklausymas, maldoje galima viską atnešti Jėzui. Pereiti gydymo procesą. 

Sunkiau tuomet, kai žmogus netiki arba ignoruoja netektį ar savo išgyvenimus. Tuomet labai sunku 

pasiekti žmogaus širdį. Nesvarbu, ar tai vyras, ar moteris. 

 

Neretai moterys sako: „Ne, man Dievas neatleis“. Kaip minėjote, dažnai moteris kankina save, niekina, 

jaučiasi neverta atleidimo... 

Taip, tai yra išgyvenamas skausmas. Ji supranta, jog padaryta kaltė yra didžiulė. Todėl ir yra svarbu ateiti 

pas Jėzų, kad pažintume ir patirtume begalinę Jėzaus meilę kiekvienam iš mūsų. Svarbu pažinti Jėzų ir su 

Juo susitikti, o ne svarstyti tik savyje. Žmogus, vien virdamas savyje, gali nerasti išeities. Tik žmogui 

išsėmus visas galimybes, Dievas pradeda veikti ir visuomet turi daugiau išeičių bei galimybių negu mes. 

 

Kada kreipiasi moterys, patyrusios abortą – po daug metų ar iš karto? 

Labai įvairiai. Kai kada tyli, nešioja šitą skausmą keletą ar net keliasdešimt metų. Kartais jos negali to 

pakelti ir kreipiasi gana greitai. Kiekvienos moters gijimo kelionė labai skiriasi. Bet visuomet verta ją 

pradėti, nes atidėliojimas nieko gero nežada, tik apsunkina. 

 

Jau maždaug 10 metų minime Negimusio kūdikio dieną. Ar iš sielovadinės praktikos matote, jog 

kažkaip pasikeitė padėtis, padaugėjo besikreipiančiųjų pagalbos? 

Kreipiasi vis daugiau ir daugiau. Kadangi vyksta daug įvairių susitikimų, konsultacijų, vidinio išgydymo 

programų, ši tema vis dažniau paliečiama ir iškeliama, pasiūlomas gijimo kelias. Tokiais atvejais ypač 

padeda liudijimas. Klausydamiesi liudijančio atsivertusio, išgijusio žmogaus, kiti labiau priima save. 

Žmogus nėra pajėgus vienas nešti tokį skausmą. Todėl kviečiu į jau tradiciniu tapusį Negimusio kūdikio 

dienos minėjimą Kauno Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo (Vytauto) bažnyčioje lapkričio 23 d. Nuo 

16 val. vyks Švč. Sakramento adoracija, liudijimai, galimybė prieiti išpažinties. 18 val. – šv. Mišios už 

šeimas ir moteris, patyrusias kūdikio netektį dėl aborto. 

Dėkojame už pokalbį. Telaimina jus Dievas. 

 

Kviečiame įsitraukti į Negimusio kūdikio dienos minėjimą parapijose ir malda bei konkrečia pagalba 

prisidėti prie gyvybės kultūros puoselėjimo, kūdikio netektį išgyvenančių arba dėl nėštumo abejojančių 

šeimų, moterų palaikymo. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

  Jaunimo veikla  

Šiais mokslo metais Kaišiadoryse galime pasidžiaugti 4 jaunimo grupėmis, su kuriomis pradėjome dirbti 

pagal tęstinę KVŠC paruoštą metodinę medžiagą mokykloms - Tolimojo jaunimo rengimo santuokai 

programą.  Pirmiausia informacija apie susitikimus yra pateikiama tėvams. Tik gavus tėvų raštiškus 

sutikimus užsiėmimus pradėjome vesti klasės valandėlių metu. Kaišiadoryse nuo spalio mėnesio renkasi 2 

grupės moksleivių V. Giržado progimnazijoje. Užsiėmimus veda D. Nasevičienė ir J. Bernatonienė, 

Ateitininkų kuopai A. Brazausko gimnazijoje – D. Arnauskienė.   

 Šių metų kovo mėnesį įvyko KVŠC susitikimas su Kaišiadorių Visuomenės sveikatos biuru (KVSB) dėl 

jaunimo lytiškumo ugdymo užsiėmimų mokyklose 2012 - 2013 mokslo metais.  KVSB  pasiūlė KVŠC 

paruoštiems žmonėms vesti užsiėmimus Elektrėnų ir Širvintų gimnazijose.  Tuo tikslu KVŠC paruošė 4 
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savanorius darbui su KVŠC paruošta metodine medžiaga (D. Tarnauskienę, D. Nasevičienę, I. 

Sinkevičiūtę, K. Simonavičienę). Savanoriai baigė VDU  Santuokos ir studijų centro,  Katalikų teologijos 

fakulteto  „Lytiškumo ugdymo ir jaunimo rengimo santuokai“ programos 120 val. mokymus. Programos 

tikslas buvo parengti  lytiškumo ugdymo bei jaunimo rengimo šeimai specialistus, kurie galėtų 

savarankiškai dėstyti mokyklose „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą“ bei dirbti su jaunimu 

neformaliose jaunimo ugdymo  įstaigose. Rugsėjo mėnesį Elektrėnų gimnazija nepasinaudojo KVSB 

rekomendacija  vesti jaunimo lytiškumo ugdymo užsiėmimus jų gimnazijoje, bet pasirinko kitą 

papildomo ugdymo veiklą. Tačiau  Širvintose nuo lapkričio 12 d. II klasių gimnazistams numatomas 

dėstyti 24 valandų paskaitų ciklas  „Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai“. Programos tikslas - ugdyti 

brandžią ir dorovingą asmenybę, rengti jaunus žmones gyvenimui, brandiems tarpasmeniniams 

santykiams. Šie užsiėmimai vyks klasių valandėlių metu.  Užsiėmimus ves Širvintų šeimos centro 

savanorė – Kristina Simonavičienė.  Spalio 14 dieną  įvyko susitikimas su klasių auklėtojais ir gimnazijos 

pavaduotoja bei buvo aptartas pamokų laikas. Informacija apie paskaitas buvo įkelta į gimnazijos 

tinklalapį.   Kristina jau susitiko su keliomis antrokų klasėmis ir susipažino su moksleiviais bei patikslino 

paskaitų temas.  Daugiau informacijos  tinklalapyje www.lsg.lt 

Judita Bernatonienė 

Kaišiadorių vyskupijos ŠC 

Spalio 19–21 d. Kauno arkivyskupijos šeimos centras organizavo mokymus, skirtus jaunimo lytiškumo 

ugdymo ir rengimo šeimai programos „Pažink save“ naujiems savanoriams ugdyti Kauno 

arkivyskupijoje. Šie mokymai vyko Kulautuvoje, „Actio Catholica Patria“ namuose. Jaunimo reikalų 

departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyrė lėšų projektui „Būk atsakingas: 

jaunų žmonių tėvystės įgūdžių ugdymas ir savanorių tinklo plėtra Kauno mieste ir regione“, todėl 

mokymuose galėjo dalyvauti ne tik Kauno, bet ir mažesnių miestų bei kaimų jaunimas. Atvyko 38 jauni 

žmonės iš Kauno, Raseinių, Ukmergės bei Jonavos rajonų. 

Savaitgalio metu kartu su programos „Pažink 

save“ koordinatoriais Jurgita Ščiukaite ir 

Gediminu Urbonu mokymų dalyviai gilinosi ir 

ieškojo atsakymų į jiems labai aktualius 

klausimus apie savivertę, vertybes, šeimą, 

vyriškumą ir moteriškumą, meilę, skaistumą, 

vaisingumą, abortą, kontracepcijos vilkduobes. 

Savo kelią į santuoką ir šeimos gyvenimo 

ypatumus liudijo jauna Gitos ir Mindaugo 

šeima iš Alytaus. 

Keletas dalyvių liudijimų: 

„Man aktualiausios temos buvo „Gyvybė“, 

„Lytiškumas“, sužinojau labai daug naujo apie 

Santuoką. Temos mane paveikė, pakeitė 

mąstymą į kai kuriuos dalykus. Labai patiko draugiška komanda, galimybė klausti, pasikalbėti, jauku 

buvo gyventi ir skanu valgyti“ (mergina, 17 m.) 

„Daugiau tokių mielų žmonių ir tokių temų. Aktualiausios temos buvo „Jie ir Jos“, ‚“Vertybės“, „Kelias į 

Santuoką“. Gerokai susimąsčiau apie skaistumo naudą. Komandos geranoriškas bendravimas labai patiko. 

Manau, tai labai svarbu, kaip ir rengimosi šeimai temos“ (vaikinas, 16 m.) 

 

Jurgita ir Gediminas 

Kauno arkivyskupijos ŠC 

 

Sužadėtinių rengimas 

http://www.lsg.lt/
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Telšių vyskupijos ŠC organizuoja ASP mokymus Žemaičių Kalvarijoje: 

1. Lapkričio 24–25 d. tema ,,Grupinio darbo metodika“, lektorė V. Benaitienė 

 

Šiaulių vyskupijos ŠC organizuoja ASP mokymus Šiauliuose: 

Spalio 27 d. tema ,,Krikščioniškas požiūris į lytiškumą“ ir „Vaisingumo pažinimas. Gyvenimas iki 

gimimo“, lektorė J. Šaumanienė.  

 

Programos šeimoms 

                

Lapkričio 30 – gruodžio 2 d. Žemaičių Kalvarijoje numatomas pamatinis 

savaitgalis „Sutuoktinių susitikimai“. 

Maloniai kviečiame į savaitgalius registruotis el. paštu 

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

 

Lietuvos šeimos centras metams įsigijo leidimą rodyti video medžiagą M. Gungoro „Per juokus į geresnę 

santuoką“. Šie seminarai būtų graži dovana šeimoms nuo didmiesčių nutolusiuose dekanatuose bei 

parapijose, kur žmonės neturi tokio 

didelio renginių pasirinkimo kaip 

dideliuose miestuose. Seminaras yra 

linksmas ir juokingas, tačiau po juokais 

slepiasi didelė dalis tiesos apie vyrus ir 

moteris, apie poros tarpusavio santykius. 

Tai labai netipiškas savaitgalio DVD 

seminaras vedybų klausimais. Šiuos 

seminarus galite organizuoti drauge su 

Lietuvos šeimos centru. 

 

Žinios iš vyskupijų 

 

 Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Kaišiadorių parapijos šeimos kiekvieną pirmadienio vakarą rinkosi į M. Gungoro seminarus „Per juokus į 

geresnę santuoką“. Po  nuotaikingo seminaro prie arbatos vyko diskusijų grupelės. 

Spalio 17 d. įvyko šeimų maldos grupelės susitikimas. Meldėmės, išsakėme savo lūkesčius, aptarėme 

tolesnes susitikimų gaires ateinančiam sezonui. 

Besiruošiant artėjančiai Negimusio kūdikio dienai vyko eilė susitikimų su „Už gyvybę“ iniciatyvinės 

grupės nariais. Buvo  numatomi ir aptariami žingsniai ir akcijos, skirtos Negimusio kūdikio dienos 

paminėjimui Kaišiadoryse. 

 

mailto:lsc@lcn.lt
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ŠIRVINTOS 

Spalio 7 dieną Širvintų dekanato šeimos centro 

savanoriai ankstų rytą rinkosi į savaitgalio rekolekcijas 

,,Atleisti ir veikti“ Krikštėnų Aušros vartų Marijos ir 

šv. Teresėlės vienuolyne. Lietuvos šeimos centro 

vadovė Dalia Lukėnienė pradėjo paskaitą apie 

bendruomenės kūrimą, įjungdama žaidimus ir 

diskusijas bei darbą grupėse. Po pietų kunigas tėvas 

Aldonas Gudaitis SJ nuotaikingai pradėjo pokalbį apie 

atleidimą. 

Savanorių vaikučiai smagiai leido laiką, prižiūrimi jaunimo 

grupės  narių. Jų vadovė Laimutė Lekavičiūtė ne tik dirbo ,,foto 

korespondente“, bet ir paruošė jaunimo giesmes bei dalyvavo 

paskaitose. 

Rekolekcijas vainikavo šv. Mišios koplytėlėje, bendra malda 

sujungė susirinkusius savanorius, seses vienuoles, jaunimą ir 

vaikučius. Baigėme dieną arbatos gėrimu, vis dar nenorėdami 

išsiskirti ir jau iš anksto planuodami kitų susitikimų datą. 

 

  Judita Bernatonienė 

Kaišiadorių vyskupijos ŠC 

 

 Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Atėjus rudeniui atnaujinta sužadėtinių programa atsinaujina! Ji vyksta dėka nuostabių Šeimos 

centro savanorių. Šiuo metu renkasi keturios ASP grupės, kuriose santuokai rengiasi nuo trijų iki aštuonių 

porų. Ačiū vedėjams Virginijai ir Tomui Jundulams, Beatai ir Linui Sabaliauskams, Monikai ir Henrikui 

Ratautams bei Audrai ir Rolandui Jakušovams. Trims sutuoktinių poroms sužadėtinių grupės vedimas 

tarsi pirmoji kregždė po pavasarį vykusių ir sėkmingai baigtų mokymų. Tai iki šiol nepatirti įspūdžiai, 

nauji iššūkiai bei atradimai... Sužadėtiniai Šeimos centre šurmuliuoja ir šeštadieniais. Tuo metu į ASP 

temas gilinasi tos poros, kurios dėl įtemptos dienotvarkės į kursus darbo dienomis atvykti negali. 

Ketvirtadienio grupė – tai dar viena naujovė. Čia santuokai rengiasi poros, kurios jau išklausė paskaitas 

Šeimos centre, dalyvavo suaugusiųjų katechumenato programoje ir atrado savyje troškimą toliau tęsti 

pažinimo kelionę. Poros su vadovais dirba pagal ASP adaptuotą programą. Kiekvienas dalyvis, 

kiekvienas susitikimas nepakartojami, o visi drauge dalindamiesi stipriname viltį ir tikėjimą.  

       Giedrė A. 

Šv. Monikos mamyčių klubas 
Šeimos centre susibūrė vertybinio bendravimo ieškančios mamytės. Kaip sektiną mamos ir žmonos 

pavyzdį pasirinkome šv. Moniką, kuri savo tikėjimu, išmintimi bei kantrybe, nepasiduodama kasdienybės 

sunkumams, sugebėjo savo vyrą ir sūnų švelniai atvesti prie Dievo. Į pasibendravimus ateina ir kūdikėlio 

dar besilaukiančios, ir vaikus jau už rankos vedinos mamos. Kol mamytės bendrauja, vaikučiai taip pat 

džiaugiasi vieni kitais ir užsiima svarbiais savo reikalais – kas miega, kas valgo, o kas naujais draugais ir 

žaislais domisi. Kaskart atėjusios į klubą mamytės randa šiltos arbatos ir svetingai vaišinasi atsineštais, 

dažniausia pačių ruoštais, skanumynais. Kiekvienas susiėjimas prasideda malda, ištraukos iš šv. Monikos 

gyvenimo skaitymu, pasidalijimu, kuo ji mus palietė. Taip pat dalijamės, kuo mes pačios gyvename, 

kokie mamiški džiaugsmai ar sunkumai šiuo metu mus lydi, kaip kitos mamytės tai įveikė. Be to, 

kiekvienas susirinkimas turi specialią aktualią temą, kurią bandome „išlukštenti“ pasiremdamos savo 

patirtimi, domėtasi literatūra, o, jei yra poreikis, ir specialisto paskaitą į pagalbą pasitelkiam. Spalio 
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mėnesį mamų klube paskaitą apie skiepus „Skiepai: rinkis atsakingai" skaitė šeimos gydytoja iš Vilniaus 

Evelina Nevardauskaite - Rudzikiene. Taip pat vyko knygos „Duok pinigų“ aptarimas, diskusija apie 

lytinio švietimo programas darželiuose bei programos „Vakarai su šeima“ aptarimas. Šv. Monikos mamų 

klubo susitikimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį nuo 11 val.    

    

Raimonda Š.  

Spalio 10 d. Šeimos centre lankėsi Renovabis (Vokietijos katalikų solidarumo 

akcija) atstovas. Tradiciškai ruošėmės pristatyti Šeimos centro veiklas, pateikti 

ataskaitas, bet išgirdome visai kitokius pageidavimus, t.y. susitikti su mūsų 

klientais „gyvai“. Pirmiausiai svečias apsilankė vaikų grupės užsiėmime, 

pabendravo su vaikais ir socialine darbuotoja Žaneta Šimkiene. Vakare jis 

susitiko su sužadėtinių ir jaunavedžių poromis. Interviu dalyvavo sužadėtinių 

pora, šiuo metu besirengianti Santuokos sakramentui, jau pabaigę pasirengimo 

Santuokai kursus ir lankantys tęstinę programą „Viskas apie meilę“ 

jaunavedžiai. Susitikimas praėjo šiltai ir abipusiai naudingai. Tikimės, kad 

Renovabis tęs paramą šeimos centrų veikloms. 

 

 

 Jūratė Kristina Lenkuvienė, 

Kauno arkivyskupijos ŠC 

  Telšių vyskupijos šeimos centras 

„Kad gautum iš gyvenimo tai ko nori,  

visų pirma būtinai turi apsispręsti – ko tu nori!“.  

 

 Telšių vyskupijos šeimos centre spalio mėnuo – planų mėnuo. Dar kartą peržvelgėme nuveiktus metų 

darbus ir pagal visos vyskupijos savanorių pageidavimus planavome tolesnę veiklą.  

Kadangi vis daugėja naujų savanorių, tai lapkričio mėn. suplanuoti sužadėtinių rengėjų mokymai tema 

,,Grupinio darbo metodika“ (lektorė V. Benaitienė) ir ,,Krikščioniškas požiūris į lytiškumą“ (lektorė N. 

Liobikienė“.  

Advento metu Telšių vyskupijoje vyks kasmetinės adventinės vizitacijos. Norint joms pasiruošti, 

nuspręsta per lapkričio mėnesį kartu su Telšių vyskupu Linu Vodopjanovu OFM ir Telšių vyskupijos 

šeimos centro administracija aplankyti visus 11 dekanatų ir 2 parapijų šeimos centus ir  susitikti su 

dekanais, ŠC vadovais bei savanoriais, kad apžvelgtume nuveiktus darbus, numatytume planus, aptartume 

problemas ir t. t. 

Gruodžio 15 d. Žemaičių Kalvarijoje vyks TVŠC savanorių šeimų rekolekcijos – mokymai tema 

,,Katekizmas“, kurias ves A. Grabnickas OFM.  

Gruodžio 30 d., minint Šv. Šeimos dieną, TVŠC savanorių šeimos rinksis į Žemaičių Kalvarijos Baziliką 

ir švęs Šeimos dieną. 

Loreta Vaičekauskienė  

Telšių vyskupijos ŠC 

KLAIPĖDA 

Sužadėtinių rengimas. Labai džiaugiamės sužadėtinių rengimosi santuokai išankstinės registracijos 

tendencija (iš šiuo metu užsiregistravusių porų - 80 proc. tuoksis vasaros sezonu ) 

 

Tęstinė savipagalbos grupių veikla. Siekiant visapusiško ugdymo savipagalbos grupėse, išsiskyrusiųjų 

“Vilties kanos” grupėje papildomai pradėjome rengti ir šokių pamokas . 

 

Kita veikla. 

 Spalio mėn. tęsėme bendravimą su miesto mokyklos vyresniųjų klasių mokiniais draugystės 

tematika. 
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 Dalyvavome miesto savivaldybėje organizuotame projektinės veiklos „Šeimų atstovavimas 

savivaldybėse 2012“ susitikime. 

 Lapkričio mėn., Negimusio kūdikio dienos minėjimo proga,  suintensyviname lankymąsi miesto 

mokyklose skleidžiant informaciją gyvybės tematika 

 Savanorio Mindaugo Radušio straipsniai: 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-10-17-mindaugas-radusis-skyrybos-nesekme-bandant-

issaugoti-artimus-santykius/89359 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-10-31-mindaugas-radusis-mokykla-namuose-rakstis-

valstybei/90132 

 

Asta Gliožienė 

 Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

Lapkričio 10 dieną Šiaulių vyskupijos Šeimos centro bendruomenė neteko ilgametės 

Radviliškio dekanato savanorės su vyru. Tragiškoje avarijoje žuvo Janina ir Povilas 

Blužai.  

Ši šeima – tai nuostabus krikščioniškos, atsidavusios ir mylinčios šeimos pavyzdys. 

Būdami bendrystėje ir tarpusavio meilėje, jie drauge užaugino vieną sūnų ir dvi 

dukras, sulaukė anūkų. Mes juos prisiminsime visada besišypsančius, laimingus, 

besidžiaugiančius gyvenimu ir šalia esančiais žmonėmis.  

Gili užuojauta sūnui, dviem dukrom ir visiems artimiesiems. Šie žmonės mylėjo 

gyvenimą, per jį ėjo drauge susikibę už rankų, taip jie ir iškeliavo iš šio pasaulio – 

drauge. 

 
Amžiną atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Tegul ilsisi 

ramybėje. Amen. 

 

Edita Gulbinienė 

Šiaulių vyskupijos ŠC 

 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-10-17-mindaugas-radusis-skyrybos-nesekme-bandant-issaugoti-artimus-santykius/89359
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-10-17-mindaugas-radusis-skyrybos-nesekme-bandant-issaugoti-artimus-santykius/89359
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-10-31-mindaugas-radusis-mokykla-namuose-rakstis-valstybei/90132
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-10-31-mindaugas-radusis-mokykla-namuose-rakstis-valstybei/90132


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 67                                                    2012 11 15 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 9 

 Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Sužadėtinių rengimas santuokos sakramentui. Spalį, panašiai kaip ir rugsėjį, santuokos sakramentui 

ruošėsi apie 50 porų.  

Besilaukiančių šeimų mokyklėlė. Besilaukiančių šeimų 

mokyklėlėje, kurioje būsimieji tėveliai sužino apie vaiko 

nešiojimo ypatybes įvairiose nešioklėse, žindymo pagrindus, 

kaip pasirengti gimdymui ir vaikelio atėjimui, dalyvavo 25 

poros. Dalis porų taip pat dalyvavo  ir žindymo kursuose, 

kuriuose jos ne tik gilina teorines žinias apie žindymą, kalbasi 

apie drabužius, su kuriais lengva ir paprasta žindyti visur, apie 

galimus iššūkius žindymo metu, dalinasi lūkesčiais belaukdamos 

svarbaus gyvenimo įvykio, bet ir bando įgyti praktinės patirties. 

O dalis mamų po žindymo kursų ar besilaukiančiųjų mokyklėlės 

ateina ir į šeimos centre veikiantį mamų klubą.   

 

Spalį mamos su vaikučiais keliavo į Nacionalinę dailės 

galeriją pasigrožėti Lawin kolekcijos kūriniais,  aktyviai 

klausėsi gydytojos paskaitos apie dažniausias vaikų peršalimo 

ligas ir jų prevenciją, dalyvavo giesmelių su judesiais 

užsiėmime.  

Taip pat užmegztas bendradarbiavimas su Vilniaus miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, kurio lektoriai 

būsimoms ir esamoms mamoms vedė paskaitas apie skiepų 

kalendorių ir vaikų infekcines ligas.   

   

Auksė Šerstobojeva 

Vilniaus arkivyskupijos ŠC 

 Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Kazlų Rūdos pagrindinėje mokykloje spalio 4 - 18 d. vyko paskaitos – pokalbiai moksleiviams pagal 

jaunimo rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą 6-7 ir 9-10 kl. grupėse. Užsiėmimus vedė Lina 

Braukylienė iš Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro. Susitikimuose dalyvavo apie 130 moksleivių. Buvo 

atsakyta į klausimus lytiškumo tema, rodoma video medžiaga. Beveik tiek pat tėvų spalio 23 d. dalyvavo 

paskaitoje apie meilę vaikams ir svarbiausius jų poreikius. Tėvai buvo kviečiami bendradarbiauti su 

mokykla ir šeimos centru, rengiant vaikus šeimos gyvenimui. Pedagogai entuziastingai palaiko švietimo 

šeimos gyvenimo klausimais idėją. 
Prienų šeimos centro savanoriai sekmadienio vakarais pradėjo kviesti šeimas į parapijos namus žiūrėti 

kino filmus krikščioniška tematika. 
Vilkaviškio šeimos centro savanoriai aktyviai bendradarbiauja su savivaldybe pagalbos šeimai 

klausimais. Lapkričio 15 d. vyks susitikimas dėl Šeimos tarybos kūrimo. 
Alytaus dekanato šeimos centro savanoriai su dekanu A.Užupiu ir vyskupijos šeimos centro komanda 

pradėjo ruoštis kasmetinei vyskupijos šeimų šventei, kuri vyks Alytuje sausio 6d. Jau vyko du susitikimai 

- Marijampolėje ir Alytuje. 

Lina Braukylienė 

Vilkaviškio vyskupijos ŠC 


