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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
   

Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su 

Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji 

tapo nėščia. 19Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai 

nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. 20Kai jis nusprendė taip padaryti, per 

sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, 

nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš 

Šventosios Dvasios. 21Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis 

išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. 22Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties 

žodžiai, pasakyti per pranašą: 23Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir 
jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia: „Dievas su mumis“. 24Atsikėlęs Juozapas 

padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. 
25Jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė Sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi. 

(Lk 1, 18 – 25). 
 

Šventų Kalėdų proga linkime Jums daug tikro 

džiaugsmo dėl Dievo artumo, tikėjimo malonės ir 

pasitikėjimo Apvaizda, ramybės, vilties, meilės, 

sveikatos, kūrybinės ugnies ir paprasto žmogiško 

nuolankumo. Linkime Jums tarpusavio bendrystės savo 

šeimoje, su aplinkiniais, o ypač su šeimos centrų 

darbuotojais ir savanoriais.  
Jurgita, Aušra, Dalia 

 

Siunčiame Jums Kauno rotušės Kalėdinę eglutę su šokančiais angelais. Ji ypač gražiai 

švyti naktį, tačiau mums nepavyko Jums to perteikti. 
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Metinė Lietuvos šeimos centrų konferencija „Švęsti tikėjimą šeimoje“ 

 

Šaltąjį ir lietingąjį lapkričio mėnesį mūsų šeimos centras gyveno Metinės 

Lietuvos Šeimos centrų konferencijos “Švęsti tikėjimą šeimoje”, kuri 

vyko lapkričio 17 dieną, darbais ir nuotaikomis.  

 

Džiaugiamės, kad į konferenciją susirinko šeimos centrų ir šeimos 

bendruomenių atstovai iš visų Lietuvos vyskupijų. Konferencijoje iš viso 

dalyvavo 146 dalyviai: J.E. kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir 5 vyskupai, 

140 atstovų iš įvairių Lietuvos šeimos centrų, šeimų bendruomenių, 

bažnyčių. Taip pat konferencijoje dalyvavo 43 vaikai, kurie buvo paskirstyti 

į vaikų tarnybėles pagal amžių: 0-2 metukų, 3-5 metų, 6-10 metų, 11-14 

metų. 

  

Konferencija prasidėjo šiltu J.E. kardinolo Audrio Juozo Bačkio 

sveikinimu, tada sekė kunigo Ričardo Doveikos pranešimas apie VII 

Pasaulinio šeimų susitikimui Milane  skirtas katechezes “10 žingsnių link 

Milano su Šventuoju Tėvu”. Po trumputės kavos pertraukėlės Aušra Mizgirienė pristatė Šventojo tėvo 

homilijas ir liudijimų vakarą Milane, o paskutinis - Algirdo Petronio pranešimas – pasidalijimas mintimis 

iš Europos katalikiškų šeimų organizacijų susitikimo apie šeimą kaip natūralią bendruomenę. 

 

Po pietų vaikai keliavo į ekskursija po Šv. Kazimiero bažnyčią, o kiti konferencijos dalyviai susirinko į 

darbo grupes, kuriose dalyviai dalinosi apie tai, kokios idėjos kilo klausantis pranešimų ir ką galima būtų 

panaudoti gyvenimo praktikoje: 

 Tikėjimo ir poilsio suderinimas 

 Kaip katechezių mintimis gyventi praktiškai Tikėjimo metais 

 Drąsina jungtis ir veikti bendruomenėje 

 Tik žmogus gali atidaryti duris – Dievas neatidarys 

 Šeimoms svarbu įsileisti kunigą 

 Palydėti vaiką ir atsitraukt – pasitikėti Dievu 

 Kas yra krikščionis – jis žino, kad Kristus yra teisus 

 Žmonos pagarbos vyrui diena – šeštadienis 

 Europinių tendencijų pristatymas 

 Akcentuoti tarptautinę šeimos dieną (gegužės 15d.) 

 Paskaitų tėvams, kurių vaikai jau suaugę, reikalingumas 

 Daugiau dirbti su žiniasklaida. Parašyti, kad ir mažą straipsnelį apie sužadėtinių kursus 

 Popiežiaus katechezės pristatytos labai sistemiškai. 

 Labai daug pamąstymų iš “10 žingsnių” katechezių 

 Labai patiko Kardinolo klausimas “kaip mažinti atstumą tarp kunigų ir šeimų?” 

 

Pasibaigus darbo grupelėms visi kartu keliavome į 

Šv. Teresės bažnyčią švęsti šv. Mišių Šeimoms, 

kurias aukojo J. E. kardinolas Audrys Juozas Bačkis. 

Šeimos susivienijo kartu maldoje, giesmėje.  

 

Labai dėkojame Lietuvos Šeimos centrui už 

nuolatinį bendradarbiavimą, savanoriams,  pasirūpinusiems vaikais tarnybėlėse, 

Jėzuitų gimnazijos pedagogei ir Gailestingumo šventovės giedorei Živilei 

Petrulionienei už šlovinimo vedimą šv. Mišių šeimoms metu, Katalikų 

evangelizacinės bendruomenės “Dievo mėnuliai” nariams Aurelijai ir Artūrui 

Klimkams už tai, kad pasirūpino agape ir paruošė vaišes vakaronės metu, 

Vaicenavičių šeimai už itin smagių folklorinių dainų ir šokių vedimą per 
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vakaronę.  

 

 Džiaugiamės dalyvių atsiliepimais apie konferenciją: 

 Labai šiltas, o kartu ir dalykiškas J E Kardinolo sveikinimas ir 

įvadas į konferenciją. Kun. Doveikos lūpomis kalbėjo Šv. 

Dvasia ne vien žmogiška išmintis. 

 Patiko pati konferencijos tema – labai aktualu. Patiko didelis 

dėmesys ir palaikymas iš Ganytojų. Patiko pamatyti 

bendraminčius. Dėkoju pranešėjams už įžvalgas. 

 Esu dėkinga vyskupams už jų palaikymą BUVIMU. Smagu 

surinkti visus kartu, pasidžiaugti, pasiplepėti. 

 Sužinojau daug informacijos, kuri reikalinga einant tikėjimo keliu, apie šeimą, darbą, šventimą. 

Sužinojau apie šeimos centro veiklą, žmonių liudijimus.  

 Labai patiko, nes buvo paliestos aktualiausios temos, liečiančios šeimų gyvenimą, problemas. Tai 

buvo prasmingas įvedimas į tikėjimo metus. Dėkoju hierarchams už dalyvavimą ir 

organizatoriams už svetingumą.  

 Pabuvimas su bendruomene bendruomenėje. Pajusti bendras problemas ir ieškoti išeičių.  

 Taip pat dėkojame už išsakytas kritines pastabas ir pasiūlymus, galimas kitų metinių 

konferencijų temas. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

  Jaunimo veikla  

 

Jaunimo lytiškumo ugdymo programa Kaišiadorių vyskupijoje 

Kas antrą antradienį  V. Giržado mokykloje klasės valandėlių metu yra vykdoma KVŠC lytiškumo 

ugdymo programa „Ieškok savęs“. Užsiėmimuose dalyvauja 30 moksleivių. 

Širvintai. Lapkričio mėnuo džiugus ir tuo, kad gimnazijoje jau įpusėjo lytiškumo ugdymo pamokos, 

kurias veda šeimos centro savanorė Kristina Simonavičienė. Jos vyksta kiekvienos savaitės pirmadieniais. 

Dalyvauja 200 gimnazistų. 

 

Jaunimo lytiškumo ugdymo programa Vilniaus  arkivyskupijoje 

Taip pat atnaujinama veikla su jaunimu. Vyksta “Pažink save” lytiškumo ugdymo programos pristatymas 

įvairių Vilniaus mokyklų tikybos mokytojams, užmezgamas bendradarbiavimas su kai kuriomis 

mokyklomis, kuriose bus pradėta įgyvendinti ši programa. Džiaugiamės, kad patys mokytojai užsuka į 

mūsų šeimos centrą ir domisi programomis jaunimui. 

 

Jaunimo lytiškumo ugdymo programa Panevėžio vyskupijoje 

 

Pasvalio dekanato šeimos centro lytiškumo ugdymo programos „Pažink save“ 

savanorės gruodžio 21d. organizuoja jaunimui susitikimą tema „Jie ir jos“. 

Džiaugiamės merginų iniciatyva ir linkime kantrybės, ryžto ir džiaugsmo! 

 

Jaunimo lytiškumo ugdymo programa Kauno arkivyskupijoje 

Gruodžio 14-16 d. į jaukų Šiluvos Jono Pauliaus II piligrimų centrą sugužėjo ‚Pažink save“ programos 

savanoriai iš Kauno arkivyskupijos. Labai laukėme savanorių ir iš kitų vyskupijų, bet šį kartą nepavyko 

visiems susitikti. Maždaug 40 jaunų žmonių nuotaikingai praleido laiką žaisdami aktyvius žaidimus, 

eidami į ekskursija po Šiluvą, klausydamiesi ir diskutuodami su buvusiu ilgamečiu „Pažink save“ 

koordinatoriumi, dabar dėstytoju, mokslininku, mūsų brangiu draugu Saulium Matulevičium apie 
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programos „Pažink save“ kilmę, viziją, prasmę. Vėliau 

savanoriai grupelėse atvirai dalinosi ką  dėka šios programos 

pakeitė savo gyvenime. Vakare „užvirė“ įtraukiantis žaidimas 

„Proto mūšis“, po to vyko Taizė pamaldos, filmų ir stalo 

žaidimų vakaras. Sekmadienį savanoriai dovanojo vieni 

kitiems savo pačių pagamintas dovanas, buvo apdovanoti 

aktyviausiai šiais metais tarnavę savanoriai. Išsiskirstėme 

laukdami kitų susitikimų.  

Mane labai džiugina, kad „Pažink save“ vienija tokius 

skirtingus žmones - ir amžiumi, ir išsilavinimu, ir šeimynine 

padėtimi. Bet mokame ir galime būti kartu, tai teikia džiaugsmą (koordinatorė Jurgita)  

 

Koordinatoriai Jurgita  ir Gediminas 

 

Programos šeimoms 

 2013 m. vasario mėn. 15 – 17 d. Pavilnyje numatomas pamatinis savaitgalis 

„Sutuoktinių susitikimai“. Maloniai kviečiame į savaitgalius registruotis el. 

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

Kasmetinis draugijos „Sutuoktinių susitikimai“ kongresas 

2012-11-18 Kauno jėzuitų gimnazijos patalpose vyko draugijos „Sutuoktinių 

susitikimai“ kasmetinis kongresas. Šių metų kongreso tema - tikėjimo dovana. Kongreso temą 

išgyvenome draugijos charizmoje, t.y. DIALOGE. Dar kartą prisiminėme jo principus: svarbiau klausyti, 

nei kalbėti; dalintis, nei diskutuoti; suprasti, o ne vertinti. Ką kiekvienam iš mūsų sako Jėzus, ar gebu jo 

klausytis nepertraukdamas? Ar aš klausydamasis esu atviras, ar priimu, o ne primetu savo valią? Ar 

girdžiu, ką sako mano sutuoktinis, ar esu atviras, ar gebu įsiklausyti, nevertinti? Ar su meile išsakau savo 

jausmus, rūpesčius? Koks aš esu su kitais žmonėmis, ar esu drąsus, atveriu savo mintis, jausmus, tačiau 

nediskutuoju?  
 

Šiais metais Nacionaliniame kongrese dalyvavo svečiai iš Lenkijos I. Ir J. Grzybovskiai, kurie yra 

tarptautiniai draugijos vadovai. Vadovai parengė savaitgalių vedėjams ugdomąjį pranešimą, taip pat 

turėjome galimybę dar kartą prisiminti, kad „Sutuoktinių susitikimų“ draugijos siūlomas DIALOGAS tėra 

tik kelias, kuris nežinia kaip gali pasisukti susiklosčius aplinkybėms. Taigi, jis gali būti kelias, vedantis 

link šventumo, tačiau mūsų žmogiški ribotumai gali vesti kitur. Viena iš dalyvių iškėlė DIALOGO 

bankroto klausimą, kaip elgtis ir ką daryti, jei pora santuokoje išgyvenusi ne vienerius metus, gerai 

žinanti dialogo principus, prisiėmusi tarnystę liudyti kitiems, visgi išgyvena dialogo bankrotą? Pradėti iš 

naujo... 
 

Kongreso dalyviai be ugdomųjų vedėjų mokymų su sutuoktiniais pasidalijo atsakydami sau ir sutuoktiniui 

į klausimus, kas man yra dialogas? Kokius jausmus man sukelia mintis, kad jis neša Gerąją Naujieną? Ką 

tai reiškia man – mūsų santuokos, mano santykių su kitais žmonėmis ir ryšio su Dievu atžvilgiu? Kada 

pastebėjau, kad dėl mano liudijimo kas nors išgyveno dialogą su savimi, su sutuoktiniu ar su Dievu? Ką 

tai man sako apie mane, apie mus, apie mano/mūsų pašaukimą į draugiją Sutuoktinių susitikimai? Ką man 

ir mūsų santuokai reiškia tai, kad per draugiją Sutuoktinių susitikimai esame Viešpaties Jėzaus įtraukti į 

Gerosios Naujienos liudijimą? 
 

Kongrese dalyvavo 50 žmonių, iš jų 2 kunigai: T. Aldonas Gudaitis SJ ir T. Stasys Kazėnas SJ. Kongresą 

pradėjome Šv. Mišiomis Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje su intencija už visas 

draugijos Sutuoktinių susitikimai poras ir už visus sutuoktinius.  
 

mailto:lsc@lcn.lt
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Dėkojame Dievui už galimybę susirinkti, dėkojame už kunigus T. Aldoną, T. Stasį, kun. Juozą 

Fakėjavą, kun. Albertą Kasperavičių, kun. Joną Ačą, kun. Andriejų Sabaliauską, T. Gediminą ir visus 

kunigus ir pasauliečius tarnaujančius ir liudijančius savo tikėjimą, nes „tai nėra mintis, nuomonė, 

idėja. Tikėjimas yra bendrystė su Kristumi, kurią Viešpats mums duoda ir kuri tokiu būdu tampa 

gyvenimu, meile, malone, išreikšta per meilę“ (Popiežius Benediktas XVI). 

Danguolė ir Donatas 

Žinios iš vyskupijų 

 

 Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Šeimoms 

Kaišiadorių parapijos šeimos rinkosi į M. Gungor seminarus „Per juokus į geresnę santuoką“. Po 

nuotaikingo seminaro prie arbatos vyko diskusijų grupelės. Taip pat šiuo seminaru džiaugiasi ir 

Žiežmarių mokyklos darželio tėveliai, kurie renkasi ketvirtadieniais. Direktorė džiaugėsi, kad žmonės po 

šio seminaro atsipalaidavo, pradėjo diskutuoti, ką buvo sunku padaryti iki tol. 

 

Nuo gruodžio pirmadieniais vyksta „Advento vakarai su šeima“. Šių susitikimų metu buvo pristatyta 

programa „Vakarai su šeima“  ir pravesti 3 užsiėmimai,  pritaikyti Advento laikotarpiui.  

 

Negimusio kūdikio dienos minėjimas 

2011 m. Kaišiadorių savivaldybė KVŠC iniciatyva parengė 

klausimyną gydytojams, kurio tikslas buvo įvertinti esamą 

situaciją Kaišiadorių rajone ir padėti išsaugoti negimusią gyvybę. 

Š. m. lapkričio 29 d. Kaišiadorių savivaldybės posėdžio metu  

savivaldybės tarybos nariams VDU doktorantė Aušra 

Vasiliauskaitė pristatė gydytojų apklausos išvadas, lygindama 

situaciją Kaišiadoryse su situacija Lietuvoje ir pasaulyje.  

Aušra Vasiliauskaitė džiaugėsi, kad Kaišiadorys yra pirmoji 

savivaldybė atlikusi tokio pobūdžio tyrimą ir susirūpinusi 

negimusios gyvybės išsaugojimu savo rajone. Pranešimo 

pabaigoje doktorantė pasiūlė tolesnius žingsnius, kurie padėtų išsaugant negimusią gyvybę. „Šios 

problemos sprendimas – iš vienos pusės lytiškumo ugdymas šeimoje ir visuomenėje, iš kitos pusės – 

sisteminga pagalba moterims krizinio nėštumo atveju, privalomos konsultacinės pagalbos, apsisprendimo 

laikotarpis po konsultacijos, kaip yra priimta kitose šalyse: pvz. Liuksemburge - 7 dienos, Belgijoje - 6 

dienos, Olandijoje- 5 dienos, Prancūzijoje - 8 dienos, Vokietijoje - 3 dienos, Italijoje - 7 dienos, 

Portugalijoje - 3 dienos, Vengrijoje - 3 dienos“. Po pristatymo A. Vasiliauskaitei dėkojo Kaišiadorių 

meras ir pažadėjo imtis tolesnių priemonių šiai problemai spręsti. Tyrimų medžiagą ir pristatymą 

finansiškai parėmė Renovabis. 
 

KVŠC iniciatyva ir Renovabis finansinės paramos dėka Kaišiadorių ligoninėje, Kaišiadorių rajono 

gydytojams buvo pristatytos 2011 m. gydytojų apklausos tyrimo išvados “Žmogaus gyvybės apsauga 

prenatalinėje fazėje: Kaišiadorių rajono gydytojų nuomonė“. Gydytojams pranešimą skaitė VDU 

santuokos ir šeimos studijų centro profesorė B. Obelenienė. Tyrimas buvo vykdytas Kaišiadorių 

savivaldybės iniciatyva.  Jame 2011 lapkričio 23 d. dalyvavo 7 gydymo įstaigos – pirminės sveikatos 

priežiūros centrai. Prezentacijoje prof. B. Obelenienė kalbėjo: „Abortas socialinė-ekonominė, medicininė 

ar moralinė problema? Žmogaus gyvybės pradžios klausimas yra pamatinis abortų problematikoje. 

Žinojimas, jog žmogaus embrionas yra žmogaus gyvybė yra ašinis veiksnys formuojantis žmogaus sąžinei, 

nes tik ji padiktuoja specifinėje situacijoje, kuris veiksmas geras ar blogas. Klaidinga sąžinė, t.y. jei ji 

remiasi klaidingomis žiniomis, tiesiog pavergia ir griauna asmens laisvę. Kad žmogaus gyvybė prasideda 
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nuo apvaisinimo – mokslo įrodytas faktas, tačiau ką su šiuo faktu daryti, kaip pasielgti vienu ar kitu 

atveju, - moralės problema“. Profesorė pateikė šias išvadas: 

• Neplanuotas nėštumas – rinkodaros terminas, atsiradęs su kontraceptikų socialine rinkodara.  

• Nenorimas vaikas – santykių problema; nemylima moteris arba vyras. 

• Kaišiadoryse atliktas tyrimas patvirtino kad nėštumo nutraukimas sukelia gydytojams dvasinį 

diskomfortą. 

• Apklausti gydytojai stengiasi pagelbėti nėštumą norinčiai nutraukti moteriai. 

• Šios problemos sprendimas – iš vienos pusės lytiškumo ugdymas šeimoje ir visuomenėje, iš kitos 

pusės – sisteminga pagalba moterims krizinio nėštumo atveju, privalomos konsultacijos, 

apsisprendimo laikotarpis po konsultacijos.  
 

Po prezentacijos gydytojai uždavinėjo klausimus lektorei, vyko diskusija. Po diskusijos gydytojai 

vienbalsiai nusprendė, kad krizinio nėštumo atvejams, kad išsaugoti negimusią gyvybę, yra reikalingas 

psichologo etatas.  

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras kartu su Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapija lapkričio 

mėnesį kvietė visus tikinčiuosius melstis už negimusios gyvybės išsaugojimą. Lapkričio 22 d. 

(ketvirtadienį) Kaišiadorių Katedroje Šv. Sakramento adoracijos metu buvo meldžiamasi už negimusios 

gyvybės išsaugojimą. Lapkričio 23 d. Kaišiadorių Katedroje šia intencija buvo aukojamos šv. Mišios. Po 

šv. Mišių vyko Kryžiaus kelio procesija. KVŠC savanoriai įsijungė į reklaminę akciją prisilipdant 

kviečiančius saugoti gyvybę plakatus ant mašinų langų “Kodėl nesaugoti jų visų“ ir „Ar žinai, kad“. 

Informacija tokiu būdu galėjo pasiekti įvairias mūsų rajono vietoves.  

 

Alytaus dekanatas 
Džiaugiamės, kad Pivašiūnuose, dekano kun. V. Baublio paraginti, Mindaugas ir Ina Rūkai ėmėsi 

iniciatyvos suburti šeimas. Lapkričio 11d. Pivašiūnų mokykloje iš viso dekanato susirinko 17 šeimų. 

Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis, po šv. Mišių, kun. Gediminas Tamošiūnas skaitė paskaitą apie 

tikėjimo metus ir įvadą į pasaulinio šeimų susitikimo katechezę, vyko diskusijos grupelėse. Po pietų 

šeimos buvo pakviestos pasižiūrėti seminaro „Per juokus į geresnę santuoką“ (I dalies). 

 

Kaišiadorių ŠC 

Judita Bernatonienė 

Širvintų dekanatas 
Širvintų dekanato šeimos centro savanoriai, šeimų ambasadoriai, 

savivaldybės administracijos darbuotojai bei NVO dalyviai džiaugėsi, 

jog lapkričio mėn. 29 dieną vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje 

patvirtintas sprendimas dėl šeimos tarybos įsteigimo. Informacija 

paskelbta savivaldybės tinklalapyje. 
 

Negimusios gyvybės dienai paminėti buvo organizuota diskusija 

,,Gyvybė ir jos branginimas šeimoje“. Diskusijoje dalyvavo ir 

besiruošiančios tuoktis šeimos ir jau ilgiau gyvenančios santuokoje 

poros. Dalyvavo 10 žmonių. 

Irena Vasiliauskienė 

 

 Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Lapkričio 17 d. organizavome kelionę į Vilnių, į metinę Lietuvos Šeimos 

centrų konferenciją „Švęsti tikėjimą šeimoje“. Vyko beveik 70 žmonių, taigi 

kauniečiai sudarė didelę konferencijos dalyvių skaičiaus dalį. Tėveliai 

džiaugėsi galimybe palikti vaikus vaikų tarnybėlėje, todėl ramiai klausė 

pranešimų ir aktyviai dalyvavo darbo grupėse. Visi prisipildė gerų įspūdžių ir 
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emocijų, o grįžtant namo autobuse klausėsi vaikų, kurie skubėjo prie mikrofono padainuoti ar pasakyti 

eilėraštį. 

 

Lapkričio 23 d. daugelyje Kauno miesto parapijų paminėta 

Negimusio kūdikio diena. Jau 10 metų ši diena minima Kauno Švč. 

Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje. Šią 

dieną čia vyko Švč. Sakramento adoracija, liudijimai, po to - šv. 

Mišios už šeimas ir moteris, patyrusias kūdikio netektį dėl aborto. 

Šv. Mišias aukojo bažnyčios rektorius kun. teol. lic. Kęstutis 

Rugevičius. 

 

Lapkričio 24 d. sužadėtinių 

programos savanoriai 

rinkosi į superviziją, kurią vedė Šeimos centro psichologė Zita 

Vasiliauskaite. Atvykusieji iš Jurbarko, Ukmergės, Jonavos, 

Raseinių, Kėdainių bei Kauno tarpusavyje dalijosi savo unikalia 

patirtimi. Buvo analizuojami konkretūs atvejai, sunkumų 

šaltiniai, bandoma įsisąmoninti savo reakcijas, geriau suprasti 

sužadėtinius grupėje. Vedančioji skatino į supervizijos grupę 

žvelgti kaip į modelį, kurį galima pritaikyti ir sužadėtinių 

susitikimuose. Savanoriai dalyvavo aktyviai bei nuoširdžiai. 

Deja, nemaža dalis klausimų liko neaprėpta, todėl prie jų sugrįšime kituose susitikimuose. Pabaigoje LŠC 

vadovė Dalia Lukėnienė pristatė idėją ruošti naują pagalbinę medžiagą grupių vedėjams. Dalyviai raštu 

pateikė savo įžvalgas bei pageidavimus.  

 

Gruodžio 7 d. Šeimos centre vyko adventinis vakaras, skirtas 

Šeimos centro savanoriams ir jų šeimoms. Čia susitiko net keturių 

kartų atstovai: vyriausioji dalyvė buvo 86-erių, o jauniausias 

(tikimės, būsimasis savanoris) – vos trijų savaičių amžiaus. Šv. 

Mišias Šeimos centro salėje aukojo Kauno arkivyskupas 

metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Po šv. Mišių muzikinį kūrinį 

atliko mažoji smuikininkė Milėja Stankevičiūtė. Vėliau 

arkivyskupas pasidalijo 

mintimis apie savo tikėjimo 

kelionę. „Dievas pradeda 

veikti tik tada, kai žmogus pripažįsta, kad pats nieko nebegali. 

Tikėjimas auga dalijantis juo su kitais“, – kalbėjo ganytojas. Po 

trumpo susipažinimo Kauno arkivyskupijos Šeimos centro direktorė 

Jūratė Lenkuvienė padėkojo susirinkusiems savanoriams už Šeimos 

centrui skirtą laiką, už indėlį, kurį kiekvienas įneša pagal savo 

talentus ir Dievo dovanas. 

Direktorė taip pat 

pasveikino dailininkę 

Valeriją Anfimovienę, kurios sukurtais paveikslėliais iš žolynų 

susirinkusieji galėjo pasigėrėti Šeimos centro koridoriuje 

surengtoje parodėlėje. Visiems savanoriams buvo įteiktos 

simbolinės dovanėlės. Vakaro metu veikė vaikų tarnybėlė. 

Vaikai ne tik dalijosi savo prieškalėdiniais džiaugsmais ir 

rūpesčiais, bet ir išmoko giesmę bei ją sugiedojo susirinkusiems. 

Susitikimas baigėsi bendra agape.    

Kauno arkivyskupijos ŠC 

Jūratė Lenkuvienė 
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Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui. Lapkričio mėnesį Panevėžio vyskupijoje kursuose 

dalyvavo tik 16 porų. 

 

Mamų klubas 

„Brangusis Viešpatie, dėkoju, kad leidai man tapti motina. Myliu šias mažas, 

Tavo man patikėtas sielas – jų nesąlygišką meilę, atlaidumą, švelnumą ir 

nekaltumą. Padėk man nepamiršti, kokie jie yra nepakartojami ir vertingi net 

tuomet, kai mane vargina, erzina ir visaip bando mano kantrybę. Primink, kad 

nekantrumo ir silpnumo akimirkomis gręžčiausi į Tave. Suteik tos ramybės ir 

stiprybės, kuri  sklinda tik iš Tavęs. Amen.“ 
(Danielle Bean  Mama - mamai) 

 

Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlė 

Lapkričio 7, 14, 21,  dienomis vyko šeštasis šiais metais mokymų ciklas. Kūdikių laukiančios šeimos 

mokėsi kaip priimti naują gyvybę, kaip tinkamai rūpintis ir prižiūrėti kūdikį pirmais jo gyvenimo 

mėnesiais. Dalyvavo 17 šeimų (Pastaba. Paskaita apie gimdymą nukelta į gruodžio mėn. 12 d.). 

Lapkričio 7 d. Panevėžio moterų pataisos namų administracijos surengtoje konferencijoje Jūratė 

Šaumanienė skaitė pranešimą tema „Moters orumas – pačios moters rankose?“ Šiuo renginiu prasidėjo 

socialinė akcija „Sustabdykime smurtą prieš moteris“. 

 

„Kelyje į kūno ir sielos harmoniją“ susitikimai Panevėžio moterų pataisos namuose.  7 d. projektų 

vadovė J. Matulienė lankė moteris, kalinčias su savo mažamečiais vaikais. 15 d. J. Šaumanienė tęsė 

susitikimų ciklą su 37 moterų grupe. 21 d. Pasvalio dekanato Šeimos centro vadovė – savanorė 

kineziterapeutė Gražina Griauzdienė toliau vedė užsiėmimų ciklą apie fizinės ir dvasinės sveikatos sąsają.  

 

Lapkričio 23 d. Panevėžio vyskupijos Šeimos centre vyko 

susitikimas su Panevėžio miesto vadovais ir organizacijomis, 

kurios dirba su šeimomis. „Šeima yra pagrindinė visuomenės ląstelė, 

todėl privalome dėti visas pastangas, kad joms padėtume, kad mieste 

šeimoms būtų sudarytos palankiausios gyvenimo sąlygos. Esu įsitikinęs 

- glaudesnis miesto vadovų ir nevyriausybinių organizacijų 

bendradarbiavimas duos teigiamų rezultatų“, - sakė meras V. 

Satkevičius.    

Plačiau skaitykite: http://www.panevezys.lt/lt/naujienos/p10/demesys-seimu-gerovei.html .  

 

Lapkričio 24 d. vyko respublikinė mokslinė - praktinė konferencija „ŠEIMA 

PASAULIO POKYČIŲ FONE“. Konferencijoje pranešimus skaitė 6 lektoriai, 

dalyvavo 74 dalyviai. 

Keletas atsiliepimų:  

 Konkretu, aišku, išsamiai išdėstoma medžiaga konkrečia tema. 

 Įtraukti praktikumų! Ši konferencija turėtų būti propaguojama jaunesniajai 

kartai (studentams). 

 Patiko, kad apžvelgėme temą iš visų pusių: medicina, teisė, krikščioniškas požiūris, filosofinis. 

 

Mintys iš pranešimų:  

 

Kun. Kęstutis Brilius MIC tema „Krikščioniškoji šeima – vilties ir gerosios naujienos 

nešėja visuomenei“.  Kun. K. Briliaus pranešimo galima paklausyti:  

http://www.panevezys.lt/lt/naujienos/p10/demesys-seimu-gerovei.html
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http://www.kapelionas.lt/2012_irasai/konferenc_2012/20121124 panev konf seima vilties neseja izanga.mp3       
http://www.kapelionas.lt/2012_irasai/konferenc_2012/20121124 panev konf seima vilties neseja.mp3 

 

Doc., filosofijos m. dr. Jonas Bikulčius (KTU Panevėžio institutas) tema „Filosofo 

žvilgsnis į ateities šeimą“.  
 

Dabarties globalizacijos erdvėje, irstant tautiniam uždarumui, plintant masinei 

kultūrai, banalioms svetimybėms, įsigalint verslo tinklams, sakralinė erdvė ir laikas 

susitraukė. Ne taip svarbu kur gyventi ir turėti namus. Svarbu žmogui štai kas: 

suprasti ir atsakyti sau pačiam dėl ko aš gyvenu? Kas aš esu ir kas yra mano 

gyvenimo prasmė? Kur galime išmokti būti ir išlikti savimi? 

Šeimoje ir tik šeimoje. Bet kurioje geografinėje erdvėje galima rasti darbą, pradėti kurti daiktus, tačiau 

prieš tai būtina sukurti save. Sukurti save kaip nepakartojamą asmenybę padeda tik šeima, žmogų 

apgaubianti šeimos erdvė. Pažvelkime aplinkui. Bevertis, nesukūręs savęs žmogus yra mindomas kaip 

pakelės žolė. Kai žmogus tampa įdomus sau ir kitiems, jis yra matomas tarsi puošnios gėlės pievoje. 

Tuomet jo niekas nemindo kaip žolės. Kiekviena tauta turi savo žemėje išaugintas gėles - margaspalves 

asmenybes. Visų jų pradžia buvo šeima, motinos žodis, tėvo ranka. Pradėti gyventi savo galva, pradėti 

valdyti savo gyvenimą galima tik šeimoje“.  
 

Doc., medicinos m. dr. Eglė Markūnienė (LSMU Medicinos akademija) tema 

„Moderniųjų biotechnologijų įtaka ateities kartoms“. 

Pagrindiniai teiginiai: 70-90 proc. naudojami kontracepcijos metodai, iki 10 proc. 

NŠP; JAV – šeimos planavimo klinikos kontraceptikais aprūpina nemokamai; 

Darbdaviai apdraudžia moteris nuo nėštumo; Kontraceptikų kompensavimas (26 

valstijose). 

1965 m.- demografinės raidos „lūžio taškas“ - gimstamumas sumažėja iki lygio, nebeužtikrinančio kartų 

kaitos. Visuomenės atsinaujinimas ir ilgalaikiai stabilus gyventojų skaičius išlaikomas tada, kai šis 

rodiklis yra 2,1. 

T. Ruzveltas: Progresas mus atvedė prie neribotų galimybių ir tuo pačiu prie nevaldomų sunkumų. 

Civilizacijos vertinimas turi būti ne pagal tai, kiek daug mes padarėme, bet ką mes darome su tuo 

“daug”. Aš tikiu, jog sekantis pusamžis parodys, ar mes žengsime į priekį, formuojamą krikščioniškos 

civilizacijos, ar pasuksime atgal į brutalų pagonizmą. Moderni industrija krikščioniško dosnumo, 

pasiaukojimo rankose laiduos vertingiausių svajonių įgyvendinimą. Industrija pagonybės rankose duos 

mums neįsivaizduojamą košmarą.  

 

Bioteisės mgr. Justina Meškauskienė (KTU Panevėžio institutas) tema „Lietuvos 

šeimos politikos ypatumai:  

1992 metais priimtame pagrindiniame tautos teisiniame dokumente – Lietuvos 

Respublikos Konstitucijoje – 38 straipsnyje aiškiai įvardinta, kad „Šeima yra 

visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę 

ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu“. Tačiau jauna tauta dažnai keitė ir 

tebekeičia požiūrį ir pakankamai laisvai bando interpretuoti iš pirmo žvilgsnio neginčijamą tiesą.  

Socialinių reikalų ir darbo ministerijos, kuri ir yra atsakinga už šeimos politikos įgyvendinimą, tinklapyje 

teigiama: „Šeimos politikos tikslas yra rengti ir įgyvendinti priemones, siekiant, kad būtų sudarytos 

sąlygos šeimai būti autonomišku, atsakingu, tvirtu, stabiliu, aktyviu ir savarankišku institutu, gebančiu 

savarankiškai atlikti savo funkcijas“. Tačiau, nepaisant ambicingų tikslų, Lietuva, kaip ir daugelis vakarų 

pasaulio valstybių, susiduria su iššūkiais: mažėjantis gimstamumas ir gyventojų skaičius, senstanti 

visuomenė, santuokų skaičiaus mažėjimas, ištuokų dažnėjimas, vaikų, augančių tik su vienu iš tėvų, 

skaičiaus augimas.  

Taigi po ilgų ieškojimo metų buvo žengtas rimtas žingsnis nacionalinės šeimos politikos linkme. 2010 

metais LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto 

iniciatyva buvo pasirašytas Nacionalinis susitarimas dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo. Dokumente 

keliami šeimos politikos tikslai: paslaugų ir infrastruktūros šeimai plėtra, teigiamo visuomenės požiūrio į 

http://www.kapelionas.lt/2012_irasai/konferenc_2012/20121124%20panev%20konf%20seima%20vilties%20neseja%20izanga.mp3
http://www.kapelionas.lt/2012_irasai/konferenc_2012/20121124%20panev%20konf%20seima%20vilties%20neseja.mp3
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šeimą stiprinimas, šeimos gerovės ir materialaus saugumo užtikrinimas bei sąlygų įgyvendinti šeimos 

prokreacinę funkciją gerinimas. 

 

Šeimotyros mgr. Jolanta Masiokienė (Panevėžio vyskupijos Šeimos centras) tema 

“Pasaulio problema: gyventojų skaičiaus perteklius ar trūkumas?“.  

Jungtinių Amerikos Valstijų Gyventojų surašymo biuras apskaičiavo, kad pasaulio  

gyventojų skaičius  2012 m. kovo 12 dieną buvo 7, 037 milijardai.  

Tačiau jau gana ilgą laiką diskutuojama apie tai, ar pasaulis tikrai yra perpildytas ar 

ne. Gimstamumo kontrolės šalininkai tvirtina, kad taip – pasaulyje yra per daug 

žmonių. Nuo XX a. pradžios vykdoma gyventojų skaičiaus kontrolės politika. Todėl tai, kad minėtas 

simbolinis 7 milijardinis kūdikis išvydo pasaulį, prilygsta stebuklui. Įveikta daug kliūčių: pasaulyje 

paplitusi kontracepcija, sterilizacija, abortas, eutanazija, skyrybos, tos pačios lyties "santuokos", kitos 

gyventojų skaičiaus kontrolės priemonės.  

1984 m. buvęs Prancūzijos ministras pirmininkas Jacques Chirac išreiškė nuogąstavimą dėl gyventojų 

skaičiaus mažėjimo. Jis teigė, kad mes stovime ant susinaikinimo slenksčio.  

Europa pamatė gimstamumo kontrolės klaidas ir kaip tai paveiks būsimą gerovę. Mažėjantis gyventojų 

skaičius yra tikroji krizė, spoksanti tiesiai mums į veidą.  

Tokia situacija paskatino sušaukti apie 400 ekspertų iš 65 šalių į Maskvos demografijos mokslininkų 

susitikimą 2011 m. liepos 29-30 d. apsvarstyti, kokių priemonių imtis. Parengta Maskvos deklaracija, 

raginanti visų tautų, vyriausybių ir tarptautinių institucijų vadovus, nedelsiant sukurti šeimos instituto 

palaikymo politiką. Priimti specialią tarptautinę strategiją stiprinti šeimą, sudaryti veiksmų planą ir t.t. 

Tad ar gimstamumo kontrolės vykdytojai sprendžia gyventojų pertekliaus problemą? Atsakymas - nėra 

gyventojų pertekliaus problemos! 

Priešingai. Viso pasaulio gyventojai galėtų patogiai sutilpti JAV Teksaso valstijos teritorijoje ir daugiau 

jokioje kitoje planetos vietoje nebūtų nė vieno gyventojo... 

 

Edukologijos mgr. Jūratė Šaumanienė (Panevėžio vyskupijos Šeimos centras): 

NŠP ir ekologija šeimoje. 

Ekologija – mokslas, tiriantis organizmų santykius su gyvenamąja aplinka, gyvosios ir 

negyvosios gamtos sąveiką; gyvų organizmų ir aplinkos tarpusavio santykiai; 

nesutrikdyta, natūrali ir jų gyvenamosios aplinkos pusiausvyra (Tarptautinių žodžių 

žodynas, 2005). Kiekvieną organizmą veikia įvairūs ekologiniai faktoriai. Biotiniai ekologiniai faktoriai 

(biotiniai santykiai) galioja ir šeimoje. Jeigu yra du individai, jie veikia vienas kitą – abipusis ryšys. 

Santykiai šeimoje (vyro ir žmonos). Norint kurti ir puoselėti šiltą, darnią atmosferą, reikia siekti tokių 

santykių, kurie abiems pusėms būtų naudingi ir nė viena jų nenukentėtų, priešingai, augtų, stiprėtų ir 

bręstų. Sutuoktinių santykiai turi būti grindžiami meile, tiesa, tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu ir vienas kitu. 

Žmonių santykiai apima ir fiziologinę, ir psichologinę, ir dvasinę plotmes. 

NŠP nėra vienas pasirinkimų sutuoktiniams, kurie nori planuoti vaikų gimimo skaičių ir kuriems rūpi 

atsakinga tėvystė. Tai – vienintelis ekologiškas šeimos planavimo būdas. Privalumų yra daug: nekenkia 

sveikatai, sustiprina santuoką ir ugdo tarpusavio supratimą, sumažina skyrybų tikimybę, puoselėja 

pagarbą asmeniui ir gyvybei, tinka visoms moterims visais vaisingo amžiaus tarpsniais, panaikina baimę, 

kurią sukelia nežinojimas, suteikia didelį patikimumą ir efektyvumą.  

 

Gruodžio 8 d. Kaune VDU Santuokos ir šeimos studijų centre vyko NŠP mokytojų kursų 

baigiamasis egzaminas. 

 

Natūralaus šeimos planavimo mokytojais tapo 12 žmonių. Šeši jų – iš Panevėžio vyskupijos. Tikimės, kad 

tai bus didelis pastiprinimas Lietuvos Katalikų Bažnyčiai skelbti mokymą apie šeimos planavimą. NŠP – 

– sutuoktinių gyvenimo būdas, kurį  skatina ir palaiko Bažnyčia. Sutuoktiniai, pažinę savo vaisingumą ir 

bendraudami tarpusavyje, gali laisvai pasirinkti ir numatyti laiką, palankiausią jų kūdikio atėjimui. 

„Išnyksta baimė, stresas, kurį sukelia nežinojimas, patobulėja tarpusavio supratimas, pasitikėjimas, 

įsivyrauja santarvė šeimoje“ – dažnai liudija šeimos, praktikuojančios NŠP. 
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Kreipimasis į NŠP praktikuojančias šeimas! 
 

Kviečiame atsiliepti ir įsijungti į bendrystę stiprinantį Natūralų šeimos 
planavimą praktikuojančių šeimų judėjimą. Jo tikslas – palaikyti ryšius 
vieniems su kitais, pasidžiaugti, pasitarti ir skleisti šią žinią kitoms 
šeimoms. 
 

Parašykite trumpai apie save: Jūsų vardai, el. paštas (jei norite, galite 
nurodyti ir tel. nr.), kiek laiko jau praktikuojate NŠP ir, jei galite, 
pasidalinkite savo patirtimi (džiaugsmais ir sunkumais). 
 

Vasario 9d. Panevėžyje planuojame surengti konferenciją NŠP mokytojams 
ir NŠP praktikuojančioms šeimoms bei visuomenei. Pakviesime svečius ir iš 
Latvijos. Labai kviečiame jau iš anksto pranešti apie savo dalyvavimą (arba 
nedalyvavimą). Net jeigu dėl vienokių ar kitokių priežasčių negalėsite 
dalyvauti, Jūsų palaikymas yra labai reikalingas! 
 

Šią informaciją siųskite Panevėžio vyskupijos Šeimos centro direktorei 
Jūratei Šaumanienei, NŠP mokytojų koordinatorei Lietuvoje:   
                                                                 El. p. : nspseima@gmail.com 
 

 

 Telšių vyskupijos šeimos centras 

Klaipėdos dekanatas 

Sužadėtinių rengimas.  Didėjant besirengiančių santuokai porų bei pagausėjusiam savanorių skaičiui 

planuojame programos įgyvendinimo inovacijas. Srautiniai bei grupiniai mokymai bus vedami šeimos 

centre ir dvejose Klaipėdos miesto parapijose, kuriose daugiausiai sudaroma santuokų. 

 

Tęstinė savipagalbos grupių veikla. Sistemingai vedami susitikimai: 

 Išsiskyrusiųjų grupėje, 

 Mamos – vaiko grupėje, 

 Sutuoktinių stiprinimo programoje,  

 Teikiamos individualios konsultacijos. 

  

Negimusio kūdikio dienos minėjimai. 

 Negimusio kūdikio dienos minėjimo proga savanoriai lankė miesto mokyklas skleidžiant 

informaciją gyvybės tematika. 

 Išsiskyrusiųjų grupės „Vilties kana“ vadovė dalyvavo rekolekcijose „Rachelės vynuogynas“. Ši 

savaitgalinė gydymo programa, skirta žmonėms, kenčiantiems aborto pasekmes. Tikslas – 

programos įgyvendinimas Klaipėdos dekanato šeimos centre. 

mailto:nspseima@gmail.com
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 Renginys Marijos Taikos Karalienės parapijoje „Pradėtam, bet... Vaikai iš tikrųjų yra Viešpaties 

dovana, įsčių vaisius – palaiminimas (Ps 127, 3). Klaipėdos 

dekanato šeimos centras Negimusio kūdikio dieną ragino maldoje 

prisiminti negimusius kūdikius ir jų mamas, parapijų kunigai  

aukojo šv. Mišias šiomis intencijomis: 

- už užsimezgusią vaikučio gyvybę, kuriam nebuvo suteikta 

galimybė gimti ir gyventi; 

- už motinas, kurių sielas gniuždo baisi netektis; 

- už negimusiu kūdikius, kaip ypatingas Dievo dovanas, 

neišvyniotas dovanas, gyvybės džiaugsmui; 

- už tą tylų pagalbos šauksmą, kurio niekas niekada neišgirdo. 

 

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijoje kun. Pranas Bartasūnas ragino atkreipti dėmesį į šią 

skaudžią savęs, kaip visuomenės naikinimosi, problemą,  sulygindamas ją su genocido pasekmėmis visai 

žmonijai. Paskatino atsiverti atgailai per Susitaikinimo sakramentą visus, kurie vienokiu ar kitokiu būdu 

prisidėjo prie gyvybės naikinimo. Kvietė tapti aktyviais Gyvybės drąsintojais. 

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje išstatyta meninė kompozicija, siekiant simboliais 

prabilti į kiekvieną žmogų bei paskatinti būti aktyviais, puoselėjant Gyvybės kultūrą. 

 

Savanorio Mindaugo Radušio straipsnis: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-11-14-mindaugas-radusis-kas-

budinga-normaliai-funkcionuojanciai-seimai/90734 

 

 Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 
 

Lapkričio 23 d. Marijampolėje minėjome Negimusio kūdikio dieną. Marijonų gimnazijoje surengėme 

konferenciją „Žmogaus gyvybės pradžia“, į kurią buvo kviečiami 10-12 klasių moksleiviai iš įvairių 

Marijampolės savivaldybės mokyklų. 
 

Renginį pradėjo Kun. Juozas Fakėjavas pranešimu ,,Negalima tik pabandyti mylėti žmogų...“, kuriame 

kalbėjo apie tikrosios meilės Šaltinį, jos vertę ir reikšmę žmogaus gyvenime. 
 

Daugelio susirinkusiųjų širdis ypač palietė tikra istorija apie daugelį metų susituokusią porą, kurioje 

moteris tapo fiziškai neįgali, o vyras, vietoj to, kad apgyvendintų ją slaugos namuose, pats rūpinasi, 

kiekvieną gražią dieną išneša ją ant savo rankų į kiemą, kad žmona pasidžiaugtų gamta, grynu oru, 

pabendrautų su kaimynais... ir taip metai iš metų.  
 

Gyd. akušeris- ginekologas Virgilijus Rudzinskas jauniems žmonėms kalbėjo tema ,,Gyvenimas iki 

gimimo“. Pranešimas buvo ne tik informatyvus, bet ir gausus spalvingos vaizdinės medžiagos, kas 

moksleiviams pasirodė ypač svarbu. 
 

Po pranešimų jaunuoliai rinkosi į penkias klases, kuriose jų laukė karšta arbata ir diskusijos grupelėse 

Negimusio kūdikio dienos tema. Jaunimas išsakė savo mintis apie girdėtus pranešimus, išreiškė savo 

nuomonę apie juos bei mąstė, ar iš to, ką girdėjo, buvo kažkas naujo, ar daug kas žinoma, galvojo, kaip 

šioje konferencijoje girdėtas mintis ir informaciją galėtų pritaikyti savo gyvenime, kaip tai paveiks tolesnį 

jų gyvenimą, jų sprendimus. Taip pat buvo galima anonimiškai užduoti klausimus bet kuriam iš grupelės 

vedančiųjų-moderatorių arba vienam iš kalbėtojų.  
 

Moksleivių anonimiškai užduotus klausimus kunigui Juozui Fakėjavui ir gyd. akušeriui ginekologui 

Virgilijui Rudzinskui iš grupelių atsinešėme į bendrą salę, kur visi susirinkome apibendrinimui. 
 

Moksleivius domino tiek atliekamų abortų skaičius, tiek pasekmės moteriai po aborto, tiek Bažnyčios 

požiūris į abortus įvairiose situacijose (išprievartavimo, galimo vaisiaus apsigimimo atveju, pavojaus 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-11-14-mindaugas-radusis-kas-budinga-normaliai-funkcionuojanciai-seimai/90734
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-11-14-mindaugas-radusis-kas-budinga-normaliai-funkcionuojanciai-seimai/90734
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motinos gyvybei ir pan.). Ypač įsiminė klausimas: „ką daryti, jei dėl jauno amžiaus, pasimetimo ir 

nežinojimo jau padarei TĄ KLAIDĄ?“ 
 

Daugelis jaunuolių konferenciją vertino kaip naudingą bei turėsiančią įtakos tolimesniame jų gyvenime ir 

apsisprendimuose, kuriant ir sukūrus savo šeimą. Jie teigė, kad pranešimai ir pokalbiai privertė 

susimąstyti apie tai, kad žmogus nuo pat pradėjimo momento jau yra ŽMOGUS. 

 

 Gruodžio mėnesį baigėsi 9 savaites trukusi Vaiko auklėjimo įgūdžių lavinimo programa STEP. Projektą 

„Pozityvi tėvystė artimesniam bendradarbiavimui su vaiku" vykdė Individualiosios psichologijos 

konsultantų asociacija (IPKA) kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto 

Teorinės psichologijos katedra ir Psichologijos klinika. Projektą iš dalies finansavo LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Vilkaviškio vyskupijos Šeimos 

centru. 
 

Programą Vilkaviškio vyskupijos šeimos centre baigė 14 įvairaus amžiaus vaikus auginančių mamų. Joms 

buvo įteikti baigimo pažymėjimai. Kursų dalyvės pagilino savo vaiko ir savęs supratimo, įsitikinimų ir 

jausmų supratimo, savo vaiko ir savęs padrąsinimo, klausymosi ir kalbėjimo su vaiku, pagalbos vaikui 

mokantis bendradarbiauti, išmintingo drausminimo, tinkamo metodo pasirinkimo žinias ir įgūdžius.  
 

Mamos labai džiaugėsi Šeimos centro joms suteikta galimybe dalyvauti šiuose kursuose. Šie kursai buvo 

tarsi mamų auginančių vaikus savitarpio pagalbos grupė. Pagalbos principu mama - mamai pas mus labai 

trūksta. Taip pat buvo išreikštas noras kursų tęsiniui, tolimesniems susitikimams, pasidalinimui, kaip 

mamoms sekasi naudoti programos metu įgytus įgūdžius. 
 

Gruodžio 8 d. Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų 

darbuotojai ir savanoriai susirinko į kiekvienais metais 

vykstantį Adventinį susitikimą.  
 

Susirinkusius pasveikino vyskupas Rimantas Norvila. 

Savo kalboje įvertino savanorių darbą, padrąsino tolesnei 

veiklai, išsakė vyskupų pageidavimus dėl sužadėtinių 

rengimo bendrosios tvarkos. 
 

Susitikimo metu su LŠC vadove Dalia Lukėniene aptarėme 

MUMS VISIEMS svarbius ir rūpimus klausimus dirbant 

Šeimos centre, ypač  rengiant sužadėtinius Sa ntuokos 

sakramentui, pasidalijome patirtimi. Savanoriai iš įvairių dekanatų, galėjo įvardyti sunkumus, su kuriais 

susiduria savo darbe, išsakyti pageidavimus, kas jiems padėtų 

toliau rengiant sužadėtinius Santuokos sakramentui.  
 

Bendravome, mokėmės ir maloniai leidome laiką 

bendraminčių būryje, klausėmės „Willow creek“ bažnyčios 

įkūrėjo, dvasininko Bill Hybels DVD pranešimų iš Pasaulinės 

Lyderystės Konferencijos. 
 

Marijampolės Šeimos centro savanorė, mokytoja, psichologė 

Asta Gudynienė ir kun. Juozas Fakėjavas su komanda pravedė 

Adventinį renginuką, kurio metu vyko krikščioniška 

meditacija pagal Biblijos ištraukas, buvo giedamos giesmės ir šokami sakraliniai šokiai. 
 

Išeidami kiekvienas išsinešėme Šeimos centro parengtas dovanas: maišelius su užrašais už šeimą, naują 

žurnalo „Kelionė su Bernardinai.lt“ numerį, pakilią šventišką nuotaiką, įkvėpimą tolimesniems Šeimos 

centro darbams.  
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 Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Lapkritį surinkta nauja bendravimo įgūdžių mokymo grupė. Kaip visada, ji susirinko labai greitai, joje 

žmonės su labai skirtinga šeimos santykių patirtimi, yra tik ką susituokusių, yra nugyvenusių dešimt 

metų, vieni nori augti ar yra vedami smalsumo, kiti, gi, atėjo spaudžiami rimtų sunkumų santykiuose. 

Šioje grupėje yra nauja tai, kad po užsiėmimo dalyviams yra galimybė pažiūrėti M. Gungor filmo 

ištraukas. 

 

 Besilaukiančių šeimų mokyklėlė. Besilaukiančių šeimų 

mokyklėlėje, kurioje būsimieji tėveliai sužino apie vaiko nešiojimo 

ypatybes įvairiose nešioklėse, žindymo pagrindus, kaip pasirengti 

gimdymui ir vaikelio atėjimui, šis mėnuo buvo ramesnis – joje dalyvavo 8 

poros. Tiek pat būsimų mamų dalyvavo  ir žindymo kursuose, kuriuose ne 

tik gilino teorines žinias apie žindymą, kalbėjosi apie drabužius, su kuriais 

lengva ir paprasta žindyti visur, apie galimus iššūkius žindymo metu, 

dalijosi lūkesčiais belaukdami svarbaus gyvenimo įvykio, bet ir bandė 

įgyti praktinės patirties. Dalis mamų po žindymo kursų ar besilaukiančiųjų mokyklėlės ateina ir į šeimos 

centre veikiantį mamų klubą.  Lapkritį mamos su vaikučiais keliavo į Lietuvos teatro, muzikos ir kino 

muziejų,  aktyviai klausėsi gydytojos paskaitos apie tai, ką kiekviena mama turi žinoti apie tyrimus ir 

antibiotikų skyrimą vedant vaikus pas gydytoją, 

dalyvavo giesmelių su judesiais užsiėmime, 

gamino adventinius kalendorius  „Angelus“. 

Būsimoms ir esamoms mamoms lektorė iš 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro kalbėjo apie tai, kaip užtikrinti 

saugumą kūdikiams kasdieninėje buityje ir 

suteikti pirmąją pagalbą įvykus nelaimei.  

   

Krintant gausiam sniegui ir spaudžiant kasdieniam šaltukui mūsų šeimos centre be įprastų veiklų pradėtos 

dvi naujos veiklos skirtos mamoms. Kadangi ne viena mama, augindama vieną ar kelis vaikus namuose, 

pasijunta pavargusi, suirzusi, nebemoka paskirstyti laiko vaikams, vyrui ir sau, šį mėnesį mūsų šeimos 

centre pradėjo veikti pavargusių mamų savitarpio pagalbos grupė, kurioje mamos dalijasi savo 

patirtimi, išgyvenamais iššūkiais, rūpesčiais ir džiaugsmais. Kol mamos bendrauja, šeimos centro 

savanorė prižiūri vaikučius. Kartu su psichologe nagrinėdami konkrečias temas ir per įvairias užduotis 

mokosi geriau suprast save, savo vyrą ir vaikus.  

Štai kaip mamos atsiliepia apie šią grupelę: 

 Pavargusių mamų grupelė man labai patiko, ir nuoširdžiai laukiu kito užsiėmimo! Labai smagu, 

kad į grupelę galiu ateiti kartu su mažyliu, nesirūpindama, kas jį pažiūrės, nes juo pasirūpina 

vietoje labai šauni auklytė. Taip pat labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę atvirai pasikalbėti su 

kitomis mamytėmis, išsipasakoti savo problemas, drauge paieškoti sprendimų, padėti juos atrasti 

kitoms grupelės dalyvėms. Šiais laikais tikrai labai trūksta nuoširdžių, palaikančių pokalbių, tad 

esu laiminga atradusi VASC Mamų klubą ir šią pavargusių mamų grupę!  

 Grupele esu patenkinta - tiek psichologe, kuri leidžia mums 

išsikalbėti, pasidalinti patirtimi, išlieti mintis ir jausmus, tiek 

kitomis grupelės dalyvėmis. Per šiuos susitikimus įgautą patirtį po 

truputį taikau praktikoje, tikiuosi teigiamų rezultatų. 

 

Taip pat pradėtas ir folkloro užsiėmimų ciklas “Kas tą žirnį, pupą 

supa?”, skirtas mamoms su 1-4 metų vaikais, kuriuose stiprinamas mamos 

ir vaiko santykis per dainavimą ir judesį, kuriamas bendruomeniškumo 

santykis per įvairius žaidinimus, tokiu būdu prisidedant prie vaikų 
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atminties ir motorikos tobulinimo. 

Kelių mamų liudijimai: 

 Folkloro užsiėmimas patiko tiek man, tiek mano sūneliui! Man buvo labai naudinga prisiminti 

vaikystę ar išmokti naujų dainų, o mano mažylis lyg šiol džiaugiasi praturtėjusiu mamos dainelių 

repertuaru ir naujais žaidimukais! :)  

 Nors su tokiais mažuliais ir tokiais skirtingais ne viskas pavyko, bet čia jau turbūt tokia 

specifika. Taip pat tikiuosi, kad su laiku ir mamos labiau "apšils", susibendraus, drąsiau pritars 

dainuojant. 

 

Taip pat atnaujinama veikla su jaunimu. Vyksta “Pažink save” programos pristatymas įvairių Vilniaus 

mokyklų tikybos mokytojams, užmezgamas bendradarbiavimas su kai kuriomis mokyklomis, kuriose bus 

pradėta įgyvendinti ši programa. Džiaugiamės, kad patys mokytojai užsuka į mūsų šeimos centrą ir 

domisi programomis jaunimui. 
 

Vilniaus arkivyskupijos ŠC 

Auksė Šerstobojeva 

 


