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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
   

Džiaugsmingų, taikių, ramių, kūrybingų, prasmingų Jums 2013 tikėjimo metų! 

 

Naujaisiais metais jau įvyko daug nuostabių renginių Šventosios šeimos dienai ir garbei. Kaip ir 

kasmet, įvyko didžiulė Šeimų šventė Šiaulių arenoje. Gerokai mažesnė, bet taip pat Šeimų diena įvyko 

Alytuje. Apie šias šventes ir kitus renginius Jūs paskaitysite vyskupijų apžvalgose, o aš dar kartą norėčiau 

priminti, kad akcija „Vienas iš mūsų“ tęsiasi. Tai viena iš nedaugelio tarptautinių krikščioniškų akcijų, 

todėl, mano galva, turime surinkti reikiamą parašų skaičių. Antraip bus akivaizdu, kad krikščioniškosios 

vertybės Europoje visai nugesę ir pasipriešinti pasaulio blogybėms mes nebepajėgūs. 

Labai raginame Jus kreiptis į artimiausią vyskupijos šeimos centrą ir pasirašyti. 

Reikės nurodyti savo asmens kodą. Nors internetinė galimybė pasirašyti sukurta, tačiau 

DAR NEPATVIRTINTA Vyriausios rinkimų komisijos. Todėl pasirašykime 

popieriniuose parašų rinkimo lapuose. Apie oficialiai patvirtintą galimybę pasirašyti internete, 

informuosime, kai tik tai įvyks.  

   

Norime pradžiuginti vyskupijas, kad Lietuvos šeimos centro kartu su penkiomis 

vyskupijomis (Kaišiadorių, Panevėžio, Šiaulių, Telšių ir Vilkaviškio) projektas „Pasirengimo šeimai 

programų įgyvendinimas ir sklaida bei šeiminių įgūdžių ugdymas atskleidžiant šeimos vertę 

visuomenei“ bus tęsiamas ir 2013 metais. Jau gavome patvirtinimą iš SADM. Sutartis dar nepasirašyta, 

tačiau tikimės pasirašyti mėnesio eigoje.. 

Dalia 

 

  Jaunimo veikla  

 

Šiuo metu jaunimo programų koordinatoriai vyskupijose planuoja 2013 m. 

veiklas. Džiugu, kad Vilniuje atsinaujino veikla su jaunimu. Vyksta “Pažink save” 

programos pristatymas įvairių Vilniaus mokyklų tikybos mokytojams, užmegztas 

bendradarbiavimas su kai kuriomis mokyklomis, kuriose bus pradėta įgyvendinti ši 

programa. Patys mokytojai užsuka į šeimos centrą ir domisi programomis jaunimui. 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras ruošiasi jaunimo programos „Pažink save“ 

seminarui Truskavoje, kuris vyks sausio 26-28 d. Plakatas ir registracija: 

http://www.pazinksave.eu/naujienos.html. Kauno arkivyskupijos šeimos centre vėl 

nauji vėjai – koordinatorių Gediminą, išvyksiantį mokytis į Portugaliją, pavaduoja Asta Valiukaitė, turinti 

didelę patirtį šioje programoje. Planuojamos vyriškumo, moteriškumo ugdymo rekolekcijos, mokyklų 

lankymas, lytiškumo ugdymo seminarų vedimas Kauno ir Raseinių m. sutvirtinamiesiems. Kaišiadorių 

vyskupijoje toliau planuojama vesti susitikimus moksleiviams pagal programa „Ieškok savęs“. Šią 

http://www.pazinksave.eu/naujienos.html
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programą parengė Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras. Vilkaviškio ir Šiaulių vyskupijose taip pat 

toliau bus lankomos mokyklos, kalbantis su mokiniais lytiškumo ugdymo temomis.  

Toliau kviečiame jungtis ir kartu tobulinti internetinę svetainę www.pazinksave.eu. Čia ŠC gali 

įkelti jiems aktualią informaciją, susijusią su lytiškumo ugdymu.  

Jurgita Ščiukaitė 

LŠC jaunimo programų koordinatorė 

 

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“ naujametinis susitikimas 

Sausio 13 d. Vilniuje vyko draugijos „Sutuoktinių susitikimai“ dalyvių ir savaitgalių vedėjų šeimų 

naujametinis susitikimas. Susitikimas prasidėjo 12 val. šv. Mišiomis Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje. 

Po šv. Mišių rinkomės Vilniaus jėzuitų gimnazijos salėje. Kadangi 

buvo pietų metas, o žmonės suvažiavę iš kitų miestų, tėvui Aldonui 

Gudaičiui SJ palaiminus maistą, drauge vaišinomės.  

Kaip ir kasmet, Danguolė ir Donatas Zalepūgos apžvelgė 

2012 metų renginius: įvyko keturi savaitgaliai, stovykla savaitgalių 

vedėjų šeimoms, Nacionalinis kongresas, kuriame dalyvavo šios 

draugijos tarptautiniai lyderiai J. Ir I. Gržybovskiai iš Lenkijos. 

Rudenį esame kviečiami dalyvauti Tarptautiniame draugijos 

„Sutuoktinių susitikimai“ vedėjų susitikime Lenkijoje. Danguolė ir 

Donatas vedančioms poroms, kurios pasirašė draugijos 

„Sutuoktinių susitikimai“ deklaracijas, įteikė raštus, patvirtinančius, kad jie yra draugijos nariai ir 

savaitgalių vedėjai. Patvirtinantys raštai buvo įteikti ir kunigams tėvams jėzuitams Aldonui Gudaičiui ir 

Stasiui Kazėnui. Džiaugiamės jų dalyvavimu šioje sutuoktinių draugijoje. 

Toliau Kauno draugijos „Sutuoktinių susitikimai“ grupelė parodė vaidinimą. Šio vaidinimo idėja 

kilo Danguolei, tačiau vaidinimą išplėtojo ir išdėstė popieriuje Kastantas. Vaidinimo siužetas žiūrovus 

kviečia į troleibusą, kuriame darbuojasi du piktieji, įlipa ir išlipa poros. Kartais piktiesiems pavyksta 

poras supjudyti. Ypač gerai sekasi tada, kai poros galvoja, jog jos yra tobulos. Vaidinime dalyvavo tėvas 

A. Gudaitis SJ. Buvo daug nesusipratimų ir juoko. 

Vilniaus grupelė pristatė chorinio dainavimo muzikinį numerį. Baigėme susitikimą visi drauge 

giedodami giesmę Mesijošius, šokdami, žaisdami, drauge tvarkydami salę ir drauge vykdami į namus. 

Dalia 

Žinios iš vyskupijų 

 

 Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

KVŠC dekanatų rekolekcijos ir supervizija savanoriams. Gruodžio 7-8 d.  vyko Kaišiadorių  

vyskupijos šeimos centro savanorių adventinis susitikimas. Susitikime dalyvavo 16 savanorių porų su 

šeimomis iš  Pivašiūnų, Elektrėnų, Širvintų ir Kaišiadorių dekanatų. Tai kasmetinis tradicinis savanorių 

adventinis susitikimas, kurio tikslas gilinti  tikėjimą, augti bendrystėje,  pasidalinti planais ir idėjomis.  

http://www.pazinksave.eu/
mailto:lsc@lcn.lt
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Savanorių šeimos, susirinkę penktadienio vakarą po darbų, džiaugėsi matydami vieni kitus. Kad 

geriau priprastume vieni prie kitų žaidėme žaidimus, sveikinome jubiliatus, žiūrėjome multiplikacinį 

filmą „Pati geriausia dovana“, po jo vyko diskusijos šeimų rateliuose: kokią geriausią dovaną kiekviena 

šeima galėtų padovanoti Jėzui. Vakarą užbaigėme malda. 

Šeštadienio rytą, atvykus mūsų dvasios vadovui G. Tamošiūnui klausėmės mokymo apie Tikėjimo 

metus mūsų darbuose ir kasdienybėje. Baigęs mokymą kun. Gediminas išskubėjo klausyti išpažinčių. O 

su savanoriais apmąstydami aklojo Bartimiejaus istoriją toliau gilinomės į tai koks mūsų tikėjimas.  Mūsų 

rimtąją dalį užbaigėme švęsdami Šv. Mišias, kurias aukojo kun. Gediminas.  

Po pietų, atvykus LŠC vadovei Daliai Lukėnienei, vyko supervizija sužadėtinių rengėjams.  Susitikimą 

baigėme pasidalinimais tuo kas mums buvo svarbu 2012 m. ir  dalijomės savo 2013 m. planais. Dėkojame 

Renovabis už seminarą.  
Atsiliepimai:  

1. Buvo gera dalyvauti su kitomis šeimomis rekolekcijose, dvasiškai 

sustiprėti Kai aplink visur šaukiama, kad šeima jau ne vertybė, 

džiugu, kad vyksta renginiai stiprinantys šeimas. 

2. Ačiū. Labai naudinga ir dvasiniam augimui, stiprėjimui, liudijimui ir 

gera susitikti su kitomis šeimomis. Tikrai labai prasmingas laikas. 

3. Labai ačiū už  puikius mokymus,  turtingas paskaitas, už labai 

vertingą patirtį, gautą bibliodramos būdu. Taip pat esame dėkingi už 

šiltą, nuoširdų priėmimą. 

 

Adventiniai šeimų susitikimai Kaišiadorių šeimoms. 
  

Kaišiadorių šeimos buvo pakviestos į adventinius šeimų užsiėmimus 

pagal programą „Advento vakarai su šeima“. Šeimoms buvo pristatyta 

programos „Vakarai su šeima“ dalys ir būdai kaip advento metu šeima 

gali laukti Jėzaus gimimo. Kiekviena šeima dalijosi savo tradicijomis ir 

gražiais papročiais. Vaidinome Jėzaus gimimo istoriją. Programos 

„Vakarai su šeima“ skaniąja dalimi mamytės lepino suneštinėmis 

naminėmis vaišėmis. Kadangi šeimos jau nuo spalio mėnesio renkasi 

kiekvieną pirmadienį, o vaikai likdavo namuose, po šių susitikimų vaikai nusprendė, kad ir jie būtinai 

norės eiti į šeimų susitikimus, o labiausiai jiems patiko vaidinti. 

  

Šventinė Kalėdinė vakaronė šeimoms. Pasidžiaugę Jėzaus gimimu savo 

šeimose, gruodžio 25 d. vakarą šeimos susirinko toliau švęsti 

bendruomeniškai pramogų centre „PAS RADVILĄ“. Į Kalėdinę liaudiškų 

šokių vakaronę visai šeimai sukvietė KVŠC. Vakaronę vedė folkloro gerbėjai 

ir griežikai iš Kaišiadorių.  Šeimos  giedojo giesmes, šoko, žaidė žaidimus.  

 

Elektrėnai     

Gruodžio 30 d. vyko Šeimų susitikimas „Kartu su Šventąja šeima“. Šeimos buvo pakviestos šventę 

pradėti Šv. Mišiomis, nes tą dieną bažnyčia mini Šventąją šeimą. Po šv. Mišių šeimos su vaikučiais žaidė, 

šoko, vaišinosi. Tėveliams buvo pristatyta Elektrėnų dekanato šeimos centro renginiai ir programos 

2013m. kuriuos ves savanoriai V. ir A. Norkūnai ir S. ir Z. Dalibagai.  

 

Pivašiūnai 

Gruodžio 30 d. Šventosios šeimos paminėjimo šventėje, kviečiamos dekano V. Baublio Pivašiūnuose 

susirinko grupelė šeimų. Susitikimas prasidėjo Šv. Mišių šventimu, po kurių poros buvo pakviestos 

agapei ir pokalbiui prie arbatos,  kur buvo išsakyti šeimų lūkesčiai ir poreikiai. Savanoriai I. ir M. Rūkai 

pristatė ŠC programas 2013m. 

     Judita Bernatonienė 

Kaišiadorių ŠC 
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Širvintos 

  Gruodžio 2 d. Širvintų šeimos centro savanoriai pradėjo 

Pasaulio šeimų susitikimo Milane katechezės kursą, kuris vyks 

kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį. Šis kursas organizuojamas 

šeimoms, norinčioms pagilinti savo tikėjimą, kad galėtų padėti 

vaikams tinkamai pasiruošti sakramentams, ir kad visa šeima 

sekmadieniais dalyvautų Eucharistijos šventime, įsijungtų į 

parapijos gyvenimą bei veiklą. Šeimos su vaikučiais rinkosi šv. 

Mišiose (12 val.), savanoriai skaitė skaitinius ir giedojo psalmę. 

Smagu matyti šv. Mišiose vaikučius, kurie kartu su tėveliais 

švenčia sekmadienį. Po šv. Mišių šeimos rinkosi parapijos salėje. 

Mamyčių iškepti pyragai, tėvelių paruošta arbata garavo ant bendromis vaišėmis pasidabinusio stalo. 

Pagiedoję valgio palaiminimo giesmę, vaikučius palikę žaidimų kambarėlyje, suaugusieji malda pradėjo 

katechezę. Katechezę vedė Inga ir Arūnas Jasevičiai (Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro paruošti 

vedantieji). Dalyviai džiaugėsi parapijos klebono Leono Klimo pagalba, kuri buvo labai reikalinga 

gilinantis į Šventąjį Raštą. Po katechezės kiekvienas išsakė savo nuomonę, džiaugėsi šiltu bendravimu ir 

įgytomis žiniomis. 

Šeimų maldos grupė kiekvieną penktadienį renkasi kalbėti rožinio maldą. Maldos bendrystė vienija 

savanorius, suteikia tvirtumo tikėjimo kelyje. Maldos grupei vadovauja Jaunius Ranonis. Susitikimai 

vyksta šeimų namuose. 

Irena Vasiliauskienė 

Širvintų dekanato ŠC 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlė sulaukė 15 užsiregistravusių mamyčių (ir šiek tiek mažiau 

tėvelių) į I šių metų ciklą, kuris prasidėjo sausio 9 dieną. 

Mamų klubas 
 

Mums reikia pasakų ir juoko, mums reikia visko išgalvoto: 

nykštukų, elfų ir žirgų, kurie pakyla ant sparnų. Mums reikia 

žydinčių alėjų ir sapnuose matytų fėjų. Mums reikia bučinių 

gausos ir angelų tylios dainos. Mums reikia stebuklingo ryto 

šerkšnu ant lango išrašyto, Kalėdų jausmo po egle ir šilto 

džiaugsmo savyje. Mums reikia meilės, o  joje ir slepiasi 

šventės dvasia. 

 

 Kalėdinis mamyčių klubo penktadienis,  

                              gruodžio 28 d., sukvietė 10 mamyčių, 1 tėtį,  

1 močiutę ir 19 mūsų mažųjų brangenybių. 

 

 
„Kelyje į kūno ir sielos harmoniją“ susitikimai Panevėžio moterų pataisos namuose.  Sausio mėn. 

vėl prasidėjo dvasingumo ir kineziterapijos pamokėlės šiuose namuose laikinai gyvenančioms moterims.  

 

Jolanta Masiokienė  

Panevėžio ŠC 

 



Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 69                                                    2013 01 15 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 5 

 

 

 

 

 

  

KKrreeiippiimmaassiiss  įį  NNŠŠPP  pprraakkttiikkuuoojjaannččiiaass  ššeeiimmaass!!  

  

KKvviieeččiiaammee  aattssiilliieeppttii  iirr  įįssiijjuunnggttii  įį  bbeennddrryyssttęę  ssttiipprriinnaannttįį  NNaattūūrraallųų  ššeeiimmooss  

ppllaannaavviimmąą  pprraakkttiikkuuoojjaannččiiųų  ššeeiimmųų  jjuuddėėjjiimmąą..  JJoo  ttiikkssllaass  ––  ppaallaaiikkyyttii  rryyššiiuuss  

ššeeiimmoommss  vviieennaa  ssuu  kkiittaa,,  ppaassiiddžžiiaauuggttii,,  ppaassiittaarrttii  iirr  sskklleeiissttii  ššiiąą  žžiinniiąą  kkiittoommss  

ššeeiimmoommss,,  kkuurriiooss  ddaažžnnaaii  nneett  nnee  ddėėll  ssaavvoo  kkaallttėėss  aappiiee  ššįį  vviieenniinntteellįį  kkaattaalliikkiišškkoommss  

ššeeiimmoommss  ppaassiirriinnkkiimmąą  nneeiiššggiirrssttaa..    

  

PPaarraaššyykkiittee  ttrruummppaaii  aappiiee  ssaavvee::  JJūūssųų  vvaarrddaaii,,  eell..  ppaaššttaass  ((jjeeii  nnoorriittee,,  ggaalliittee  

nnuurrooddyyttii  iirr  tteell..  nnrr..)),,  kkiieekk  llaaiikkoo  jjaauu  pprraakkttiikkuuoojjaattee  NNŠŠPP  iirr,,  jjeeii  ggaalliittee,,  

ppaassiiddaalliinnkkiittee  ssaavvoo  ppaattiirrttiimmii  ((ddžžiiaauuggssmmaaiiss  iirr  ssuunnkkuummaaiiss))..  

  

ŠŠiiąą  iinnffoorrmmaacciijjąą  ssiiųųsskkiittee  JJūūrraatteeii  ŠŠaauummaanniieenneeii,,  PPaanneevvėėžžiioo  vvyysskkuuppiijjooss  ŠŠeeiimmooss  

cceennttrroo  ddiirreekkttoorreeii,,  kkuurrii  yyrraa  ppaasskkiirrttaa  NNŠŠPP  mmookkyyttoojjųų  kkoooorrddiinnaattoorree  LLiieettuuvvoojjee  

((ssaavvaannoorryyssttėėss  pprriinncciippuu))    

eell..ppaaššttaass  ppvvsscceennttrraass@@ggmmaaiill..ccoomm    
  

K V I E Č I A M E

Į PSICHOLOGINĖS - SIELOVADINĖS PAGALBOS SUSITIKIMŲ GRUPĘ

Vieta: Panevėžio vyskupijos Šeimos centras (Marijonų g. 24)

Laikas: 2013 m. sausio 23 d. 17.30 val.

Kiek laiko vyksta susitikimai?

•Susitikimo trukmė – 1,5 val. 

•Iš viso – 20 susitikimų,

•Pradžia sausio 23 d., pabaiga –
birželio 12 d.

•Susitikimai vyks trečiadieniais 
17.30–19.00 val.

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS                  

ŠEIMOS CENTRAS

Kaip patekti į grupę?

•Užsiregistruoti individualiam 

pokalbiui Šeimos centre

tel. 507791, 8 684 84402

Grupės vadovai:

Kunigas Vitalijus Kodis 

Psichologas Nerijus Ogintas

Nerijus apie grupę:

Grupėje galima sulaukti palaikymo, 

pabendrauti su psichologu, kunigu ir 

grupės nariais, kas labai praturtina, 

padeda geriau suprasti save ir savo 

santykius su žmonėmis, sulaukti 

atjautos ir supratimo.

Kun. Vitalijus apie grupę:

Šie susitikimai leis žmonėms labiau pažinti Šventąjį Raštą, o per tai ir patį

Dievą. Tikintieji galės klausti kunigo, dalintis tikėjimo patirtimi. Tikėjimas yra 

dialogas, todėl per susitikimus bus bandoma sudaryti sąlygas atrasti ir pagilinti 

tikėjimą. Apsisprendimas visada priklauso konkrečiam asmeniui.

mailto:pvscentras@gmail.com
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Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

 
2013 metų sausio 6 dieną buvo surengta tradicinė Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė „Sustiprink 

mūsų tikėjimą“ (Lk 5, 17).  

Šiais metais kartu su Šiaulių vyskupu ir kunigais šv. Mišias Arenoje aukojo apaštališkasis nuncijus 

Baltijos kraštams arkivyskupas Luigi Bonazzi.  Šventę pradėjo iš Vilniaus atvykę Fokoliarų judėjimo 

nariai. Jie trumpai papasakojo popiežiaus Benedikto XVI palaimintąja paskelbtos Chiaros Luce Badano 

šeimos istoriją. Pagrindinis pasakojimo tikslas, kaip sakė fokoliarai, sustiprinti sunkumus išgyvenančias 

šeimas. Pagrindinė mintis – jei sakome Dievui „taip“, Jis teikia tikėjimą, stiprybę ir džiaugsmą net 

tuomet, kai atrodo, jog nebėra nei džiaugsmo, nei vilties. 

 

Šv. Mišios prasidėjo iškilminga 

procesija. Visus, eidami pro šalį 

laimino Šiaulių vyskupas ir 

apaštališkasis nuncijus. Šventę savo 

giesmėmis papuošė Šiaulių valsty-

binis kamerinis choras „Polifonija“ 

(vadovas Tomas Ambrozaitis). Šv. 

Mišių metu buvo atnaujinta 

Santuokos sakramento priesaika, pašventintas šeimų kryžius, kuris 

kaip piligrimas, keliaus per Šiaulių vyskupijos parapijas, meldžiant šeimoms vienybės, tikėjimo, 

pagalbos, ramybės ir susitaikymo. Meninėje dalyje "Naisių vasaros" teatro aktoriai pristatė sceninę 

kompoziciją „Krintant žvaigždei la la la“ (pagal Juozo Tumo-Vaižganto, poetų Kazio Binkio ir Juozo 

Žlabio-Žengės kūrybą.  

Šiais metais Šventėje netrūko ir siurprizų: UAB „Rūta“ padovanojo 2013 kg. rekordinį saldainį 

„Lazdynas“, kurį pagamino Šiaulių profesinio rengimo centro konditeriai. Po šventės saldainis buvo 

padalintas į tūkstančius gabaliukų ir visi šventės dalyviai galėjo jo paragauti. 

Po Naisių vasaros teatro, išsakytos mintys apie Šeimų šventę, 

padėkos, sveikinimai. Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas 

džiaugėsi, kad šventė dovanojo dvasines šeimos stiprinimo vertybes. 

Parlamentinės grupės "Už šeimą" pirmininkas Rimantas Jonas Dagys 

teigė, jog ilgalaikės tradicijos padės priminti Europos Sąjungai, kad 

pagrindinė vaiko teisė yra turėti mamą-moterį ir tėvą-vyrą. Seimo 

narė Rima Baškienė dėkojo šeimoms, esančioms Meilės 

ambasadorėmis ir Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui: „Jūs esate 

vedlys, kuris vienijate mus visus“, - sakė Rima Baškienė. 

Nuotraukos Inesės Ratnikaitės 

Edita Gulbinienė 

Šiaulių vyskupijos ŠC 

 Telšių vyskupijos šeimos centras 

Lapkričio mėn. 10-11 d. Telšių vyskupijos šeimos centras 

Žemaičių Kalvarijoje suorganizavo sužadėtinių rengėjų mokymus, 
kuriuos vedė psichologė Telšių krizių centro vadovė Vanda Banaitienė.  

Vadovė kalbėjo tema ,,Grupinio darbo metodika“:  apie grupės narių vidinę 

sistemą ir pasąmonės gynybos reakcijų išraiškas. Grupėje vykstančius  

psichologinius procesus; apie konstruktyvų reagavimą į grupės narių 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=786&p_k=1&p_a=7&p_seim_n_gr_id=150&p_kade_id=7
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gynybines reakcijas. „Gynybos“ mažinimą, „garo nuleidimą“, pozityvios empatiškos pozicijos palaikymą 

ir skleidimą; apie grupės vadovo galimas asmenybės problemas.  

2012 m. lapkričio 19-29 d. Telšių vyskupas Linas 

Vodopjanovas OF ir Telšių vyskupijos šeimos centro administracija 

lankė visus 11 dekanatinių ir 2 parapijinius ŠC, kad galėtų susitikti su 

šeimos centrų vadovais, savanoriais, dekanais ir klebonais ir 

darbinėje aplinkoje aptarti sužadėtinių rengimą ir šeimų pastoraciją. 

Sužadėtinių ruošimas santuokos Sakramentui pagal atnaujintą 

programą Telšių vyskupijoje tikrai jau įsibėgėjęs ir vyksta sklandžiai: 

iki šių metų spalio mėn. paruošta 1140 porų, juos ruošė 76 

savanoriai. Dabar šeimos centrų misija plečiasi ir norime kuo daugiau 

santuokoje gyvenančių porų pritraukti prie parapijos, pakviečiant juos į renginius, susitikimus, kviečiame 

į bendrą veiklą įsitraukti ir dekanus ar klebonus, juk ir kardinolas Audrys Juozas Bačkis Lietuvos šeimų 

konferencijoje sakė, kad jo svajonė: jog kunigai rastų laiko ir noro bendravimui su šeima. 

 

TVŠC projektų koordinatorės straipsnis:  

http://www.zemaiciukalvarija.lt/index.php?id=96&ncid=1&nid=101  

 

Šaltą gruodžio mėn. 15 d. Telšių vyskupijos 19 savanorių  suvažiavo  

į Žemaičių Kalvariją rekolekcijoms-mokymams ,,Katekizmas“, 

kurias vedė brolis Antanas Grabnickas OFM. Savo rankose 

laikydami naująjį ,,Katalikų bažnyčios katekizmą“, kurį asmeniniam 

tobulėjimui savanoriai dovanų gavo nuo TVŠC, galėjo diskutuoti 

apie tai, kas yra malda krikščionio gyvenime?, kas tai yra bažnyčios 

gyvenimas?, kokios yra maldos tradicijos? ir t.t. Tai buvo tarsi 

pirmieji žingsneliai į Tikėjimo metus. Po šv. Mišių ir pietų visų laukė 

staigmena- direktoriaus kan. Jono Ačo pakvietimas į maestro 

Virginijaus Noreikos koncertą. 

 

        Žemaičių Kalvarijos Bazilika didžiuojasi Mergelės Marijos 

paveikslu, kuris prieš šešerius metus buvo vainikuotas  Krikščioniškų 

Šeimų Karalienės titulu. Prie šio paveikslo melstis ir Dievo užtarimo 

savo šeimoms prašyti ir Šv. Šeimos šventę švęsti į Žemaičių 

Kalvariją gruodžio 30 dieną rinkosi Telšių vyskupijos šeimos 

centrų savanoriai ir jų šeimos. Savanorių šeimos kartu su Žemaičių 

Kalvarijos parapijos tikinčiaisiais dalyvavo šv. Mišiose, kurių liturgijai 

vadovavo Telšių vyskupo augziliaras, generalvikaras Linas 

Vodopjanovas OFM.  

      Šv. Mišių pabaigoje apie 30 sutuoktinių porų atnaujino savo santuokos įžadus. Iš meilės tartas TAIP 

dar kartą virto abipusiu pasitikėjimu. Buvo meldžiamasi, kad Dievas padėtų sutuoktiniams likti 

ištikimiems savo pažadams, kad jie nepavargtų vienas kitam save dovanoti ir kai gera, ir kai sunku, mylėti 

vienas kitą ir sveiką, ir sergantį, visada gerbti ir branginti. Meldė jėgų pernelyg vienas prie kito  

prisiartinus suteikti malonę duoti vienas kitam erdvės, o pernelyg nutolus – vėl suartėti.  

      Po šv. Mišių visi rinkosi į Žemaičių Kalvarijos kultūros centrą, kur bendravo, sveikino vieni kitus 

nuotaikingoje, šventinėje agapėje. Į šventę atvyko Kalėdų Senelis, nešantis dovanų maišelius su užrašais: 

,,Mano šeima – mano tvirtovė“; ,,Šeima – tai meilės bendruomenė“; ,,Santuoka kuria šeimą“; ,,Meilė yra 

atsakomybė“; ,,Pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje“. Visiems buvo smagu kartu suktis ratelyje, 

skambant kaimo kapelos muzikai. 

      Šventės metu daug gražių, šiltų padėkos žodžių sulaukė Telšių vyskupijos šeimos centro direktorius 

kan. Jonas Ačas, šventės organizatoriai, rėmėjai (ypač buvo prisiminta Vokietijos katalikų akcija rytų 

šalims remti - Renovabis). Išsiskirstydami į savo namus vieni kitiems linkėjo vilties, stiprinančios ir 

http://www.zemaiciukalvarija.lt/index.php?id=96&ncid=1&nid=101
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įkvepiančios gerumo ir meilės darbams per visus ateinančius 2013 – uosius – Tikėjimo ir Žemaičių 

Krikšto 600 metų jubiliejinius metus. 

Loreta Vaičekauskienė  

Telšių vyskupijos ŠC 

Kretinga 

Kretingos parapijos šeimos centras rudens sezoną pradėjo organizuodamas "SANTUOKOS KURSĄ" 

susituokusioms poroms. Šis kursas tai Gerosios Naujienos centro iš anglų kalbos išversta ir parengta 

programa  - aštuonių susitikimų ciklas santuokoje gyvenančioms poroms ir norinčioms kurti sveikus, 

ilgalaikius santykius bei atnaujinti ir sustiprinti savo santuoką. Ši programa - tai paskaitos ir sutuoktinių 

liudijimai DVD formatu, kuriuos veda anglų pora Nicky ir Sila Lee, patyrę konsultantai santuokos, 

tėvystės ir motinystės temomis, bei įvairiais šeimos gyvenimo klausimais. Šių susitikimų metu poros turi 

galimybę prasmingai praleisti keletą valandų dviese jaukioje aplinkoje 

prie staliukų su arbata, klausydamiesi paskaitų bei atlikdami užduotis 

pratybų ir užduočių knygelėse. Šios užduotys ir temos diskusijoms 

poras išprovokuoja aptarti įvairius savo santuokos momentus, kuriuos 

kasdienybėje aptarti kartais būna nelengva arba netgi neįmanoma. 

Knygelėse yra ir namų darbai, kuriuos pora atlieka namie, taip 

pratęsdama diskusiją kurso tema. 

Į "SANTUOKOS KURSĄ" renkasi 35 poros kas antrą savaitę. 

Kursu visi labai patenkinti. Viena pora liudijo, kad visad galvojo jog 

jų santuoka yra puiki, tačiau kurso metu pradėjo suprasti, kad jie iš tikrųjų beveik nebendrauja poroje, 

išskyrus buities ir vaikų reikalus. Šis kursas tikrai veda poras į didesnę bendrystę ir gilesnius santykius. 

Susitikimų metu veikia vaikų tarnyba, tad sutuoktiniai turi galimybę pabūti dviese, tarsi pasimatyme. 

Sužadėtinių rengimo programos savanoriai rudens pradžioje turėjo atokvėpį, nes po gausių vasaros 

santuokų sezono ruduo Kretingoje buvo gana lėtas. Pirmoji rudens sužadėtinių grupė  startavo lapkričio 

pradžioje, joje dalyvauja 9 poros, ją veda sutuoktiniai Andrius ir Aušra Mizgiriai drauge su broliais 

pranciškonais br. Evaldu ir br. Antanu, taipogi Kretingos sužadėtinių rengimo programoje talkina 

gydytoja Regina Grykšienė, kuri veda NŠP ir vaisingumo temą. Kaip visada, sužadėtinių grupės kursas 

užbaigiamas šventomis Mišiomis grupei, kurių metu kunigas detaliai paaiškina Mišių dalis ir jų reikšmes 

sužadėtiniams. Po Mišių šventinėje agapėje kursas aptariamas pasidalijant mintimis, pastebėjimais, 

komentarais, pasiūlymais. Šiais metais Kretingos parapijos šeimos centro vadovė sužadėtinių rengimo 

programą kuruoja  remiama Socialinės darbo  apsaugos ministerijos. 

 

Telšiai 

Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos Telšių dekanato šeimos centro iniciatyva, Lietuvos 

Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis vykdomas projektas  „Kartu mes galia“. 

Projekte numatytas renginys sutapo su Tarptautine savanorystės diena,  gruodžio 5-ąja, ir būtent tą dieną 

vyko Telšių kredito unijos „Germanto lobis“ salėje. Aktyviausius rajono savanorius už ilgametį 

savanorystės puoselėjimą pagerbė Telšių rajono meras Vytautas 

Kleiva. Už aktyvų savanorystės puoselėjimą Telšių rajone 

Padėkos raštais savanorius apdovanojo projekto „Kartu mes galia“ 

vykdytojai. 

Dalis vakaro buvo skirta Švento Pranciškaus onkologijos 

centrui paremti, jau iki renginio bei jo metu buvo galima įsigyti 

simbolines „Vilties bėgimo“ plytas ir taip paremti minėtą centrą, 

kurio misiją ir funkcijas pristatė renginyje dalyvavusi centro 

direktorė Aldona Kerpytė ir broliai pranciškonai Benediktas ir 

Bernardas. 

Savo aukomis už vakaro metu parduotus kūrybinius 
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darbelius Švento Pranciškaus onkologijos centrą parėmė ir Telšių vaikų globos namų auklėtiniai, 

Žemaitės gimnazijos mokiniai. Savanoriškai renginyje koncertavo Janapolės pagrindinės mokyklos, 

Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos mokiniai, Telšių vaikų globos namų auklėtiniai. 

Vakarą Advento giesmėmis užbaigė Lietuvos Skautijos Telšių tunto skautai, vadovaujami Editos 

Barsienės. Jų pakviesti renginio dalyviai ir svečiai kartu nupynė  Advento vainiką. 

Baigiamieji projekto ,,Kartu mes galia“ renginiai, pristatantys projekto veiklą konkrečiose 

bendruomenėse, vyko ir Mažeikiuose, Plungėje bei Rietave. 

Arūnas Daubaris 

Telšių dekanato ŠC projekto ,,Kartu mes galia“ vadovas 

  

Tarp projekto ,,Sveikiname – Jūs tėvai“ dalyvių – 

kūdikiai iki vienerių. Kiekvienas asmuo ar organizacija, 

vykdantys projektinę veiklą, žino, kaip svarbu ir džiugu, jei 

pavyksta, kartą įgyvendinus projektą, pasiekti nuoseklaus jo 

veiklos tęstinumo. Tokia patirtimi džiaugiasi Telšių dekanato 

šeimos centras, 2012 m. spalio–gruodžio mėnesiais 

įgyvendinęs tęstinį projektą ,,Sveikiname – Jūs tėvai!“. 

Minėtas projektas įgyvendinamas trečius metus iš eilės 

ir ankstesniais dvejais metais vadinosi ,,Sveikiname – Jūs 

tapsite tėvais!“. Anksčiau jo veikla labiau buvo orientuota į 

kūdikių besilaukiančių šeimų poreikius, tai yra „Kūdikio 

laukiančios šeimos mokyklą“. Užsiėmimų metu projekto 

dalyviai  buvo pakviesti dalyvauti 4 paskaitų ir mankštų cikle, specialiai parengtame siekiant įgyvendinti 

pagrindinį tikslą – kūdikio (ypač pirmagimio) laukiančiai šeimai tinkamai pasirengti vaikelio atėjimui.    

Dalyvių atsiliepimai paskatino plėsti projekto idėją –  paraleliai derinti  dvi jaunoms šeimoms 

aktualias veiklas: ,,Kūdikio laukiančios šeimos mokyklą“ bei ,,Kūdikio ir mamos mokyklą“. Nauja veikla 

įgyvendinti pradėta  2012 m. spalio–gruodžio mėnesiais vykusioje projekto ,,Sveikiname – Jūs tėvai!“ 

veikloje. Prieš metus dalyvavusios ,,Kūdikio laukiančios šeimos mokykloje“ ir savo mažylius sūpavusios 

tik mintyse, mamos jau su paaugusiais 5–7 mėnesių mažyliais keletą mėnesių kartą per savaitę rinkosi 

būrin kartu sportuoti, bendrauti, diskutuoti apie išmintinga meile pagrįstus mažylių ugdymo principus. 

Stebino mamų ir mažylių noras būti drauge, nepaisant netgi dažniausiai susirinkimo dienomis gana 

sudėtingų oro sąlygų. Tam paaiškinimas tik vienas – meilė.  

Projekto veikloms baigiantis, mamų, projekte dalyvavusių su mažyliais, paprašyta pasidalinti 

mintimis apie vykusią veiklą, lūkesčius ateičiai. Visų projekto dalyvių vertinimai teigiami, mamos 

pastebėjo, kad projekto metu tiek jos pačios, tiek mažyliai puikiai praleido laiką, išmoko daug 

nesudėtingų pratimų, kaip su mažyliu sportuoti, atkreipė dėmesį, kad vaikams svarbu socialiai bendrauti  

su bendraamžiais nuo mažumės, o mamoms –  pasidalinti kasdieniais džiaugsmais, rūpesčiais, vaikų 

ugdymo subtilybėmis, dienos aktualijomis. Paklaustos, kuo, jų nuomone, svarbus dabartinis (auginant 

vaikelį) laikotarpis, mamos kone vienbalsiai atsakė, kad nėra geresnio laiko už esamąjį, nors jis bėga per 

greit. Tai, anot mamų, pats gražiausias, laimingiausias, ypatingas laikas, kada gali visą save atiduoti 

augančiam vaikui ir matyti kiekvieną jo žingsnį į priekį. Įdomu ir tai, kad 86% projekte dalyvavusių 

mamų mažylius tebemaitina pačios, nors vaikučiai jau sparčiai artėja prie vienerių metukų sukakties.  

Atsisveikinant projekto dalyviams įteiktos organizatorių padėkos už aktyvų įsijungimą į projekto 

veiklą, puoselėjant išmintingos meilės principus ir palinkėta tapti atsakingos tėvystės ambasadoriais 

Telšiuose. Išsiskirta su viltimi projekto veiklą tęsti. 

Irena Daubarienė,  

Telšių dekanato ŠC 

Palanga 

Švenčiant Šv. Šeimos dieną Palangos bažnyčioje sekmadienį duotą priesaiką vienas kitam 

pakartojo 107 įvairiausio amžiaus poros – nuo senjorų iki jaunuolių. 
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Šv. Šeimos dienos minėjimas Palangos bažnyčioje jau 

tapo tradicija. Renginio metu vedybinę priesaiką atnaujina 

krikščioniškoje santuokoje gyvenančios poros iš visos 

Lietuvos. Po šv. Mišių sutuoktiniai kartoja vienas kitam jau 

anksčiau sakytus priesaikos žodžius, tuomet jiems 

suteikiamas palaiminimas. Pasak klebono M. Venskaus, 

nesvarbu, kiek porų kasmet pasiryžta atnaujinti priesaiką, 

svarbesnis yra nuoširdumas ir jausmai, kuriais nešini 

žmonės taria priesaikos žodžius vienas kitam. Pasak 

dvasininko, labai džiugu, kad šeimos ryžtasi atnaujinti 

santuokos įžadus. „Labai svarbu parodyti, kad sutuoktiniai 

išgyvena kartu visą gyvenimą, randa tą vieną vienintelį žmogų, kuriam pasižada iki gyvenimo galo“, - 

sakė M. Venskus. Jo teigimu, tai itin svarbu šiuolaikinėje visuomenėje, kur masinės informacijos 

priemonės, ypač televizija, dažnai formuoja nuomonę, kad vos ištikus rūpesčiams poros yra linkusios 

iškart skirstytis į priešingas puses, nenori kovoti už šeimos gerovę. Tad santuokos atnaujinimas reiškia 

Dievo malonę porai bei dovaną atrasti savo žmogų, jam prisiekti. Kaip teigia M. Venskus, santuokos 

atnaujinimas vidinių problemų neišspręs, tačiau šios tradicijos tikslas yra padėti išgyventi kasdienybę, 

suteikti malonę džiaugtis gyvenimu kartu. „Tokia akcija neturi populiarėti, ne dėl skaičių yra siekiama 

suburti šeimas šiai gražiai šventei. Lietuvoje ir kitos parapijos turi šią tradiciją, o čia mes sujungiame 

gražius žiemos renginius su jaukia Šeimos švente, tad malonu, jog santuokų atnaujinti atvyksta ir 

svečiai“, - pasakojo klebonas. Jo teigimu, buvo labai smagu tarp porų išvysti dar šią vasarą sutuoktas 

šeimas, kurios nepraėjus nė metams norėjo atnaujinti savo įžadus. 

Po susikaupimo ir priesaikos atnaujinimo sutuoktiniai buvo pakviesti į šventinį koncertą, kur visus 

palangiškius ir svečius sveikino bei koncertą dovanojo dainininkų Deivio ir Renatos šeima. Kalėdų 

šviesos miestu tapusi Palanga jau antrus metus daug dėmesio skiria šeimai – siekiama jas skatinti kartu 

pramogauti, kartu kurti, kartu sportuoti. 

Jūratė Leonavičienė  

Palangos dekanato ŠC 

 Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė Alytuje (2013 01 07) Per Kristaus apsireiškimo – Trijų Karalių 

iškilmę – Alytuje surengta tradicinė Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė „Šeima – tikėjimo vartai“. 

Alytaus šv. Angelų Sargų bažnyčioje. Šv. Mišioms vadovavęs 

Vilkaviškio vyskupas ordinaras Rimantas Norvila įžanginiu 

žodžiu pasidžiaugė susirinkusiųjų gausa. 

VDU kapeliono kun. Algio Akelaičio homilijos įžvalgos 

besiklausiusių mintis nuvedė į gilesnę pašaukimo gyventi 

šeimoje esmę. Prieš Aukos liturgiją vyskupijos šeimos centro 

veiklos kuratorius teol. dr. Žydrūnas Kulpys pakvietė bažnyčioje 

esančias sutuoktinių poras atnaujinti santuokos pažadus. 

Pasibaigus šv. Mišioms, po vyskupo palaiminimo, sveikinimus 

išsakė šv. Angelų Sargų parapijos atstovai, pasipuošę Trijų 

Karalių apranga ir su giesmėmis bei jaunaisiais savanoriais visus nulydėjo į Alytaus miesto teatrą. 

Erdviose patalpose šventės svečiai neužtruko prie registracijos stalelių, galėjo pigiau įsigyti 

katalikiškų knygų, kitos literatūros ir pasisotino rūpestingai 

paruoštais karštais valgiais, saldumynais bei vaisiais. Vaišių 

užteko visiems, nors svečių susirinkę buvo išties nemažai – apie 

šešis šimtus. 

Į po valandėlės prasidėjusią popietės programą atskirai 

rinkosi suaugusieji ir vaikai pagal amžiaus grupes. 

Mažesniesiems buvo parodytas Alytaus miesto teatro spektaklis 
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pagal Sigutę Ach „Ambrozijus ir kiti“. Vaikų grupeles turininga programa užėmė Šventosios Šeimos 

kongregacijos seserys Daiva ir Fausta bei Gudynų šeima su savanoriais iš Bagotosios parapijos. 

Puikias ir įtaigias gilinimosi į savo tikėjimą pamokas, kaip svarbu pasitikėti Dievu ir remtis į jį 

kasdienine bendra malda padovanojo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius mons. Žydrūnas 

Vabuolas, Kybartų Eucharistino Išganytojo parapijos klebonas Vaidotas Labašauskas. Patirtį ir savo 

išgyvenimus liudijo šeimos: keturis vaikus auginantys sutuoktiniai Renata ir Andrius Markevičiai iš 

Kauno, septynmečio sūnaus Benedikto tėvai Daiva ir Marius Vilkiai iš Marijampolės. Savąja patirtimi 

apie maldos galią ieškant „antrosios pusės“ nuoširdžiai pasidalijo jauna sutuoktinių marijampoliečių 

Dianos ir Evaldo Pukelių šeima. Juodu buvo ir oficialiosios renginio dalies vedėjai. Alytaus miesto meras 

Jurgis Krasnickas susirinkusius pasveikino ir kaip pareigūnas, ir kaip keturių vaikų tėvas. 

Pabaigoje visus išjudino nuotaikingu muzikavimu daugelio konkursų ir festivalių dalyvis, Alytaus 

jaunimo centro dainų ir šokių jaunimo ansamblis „Tarškutis“ (vadovai Rima ir Leonidas Moisejenkai). 

Į namus šeimos skirstėsi po vyskupo Rimanto Norvilos palaiminimo su dar pridėtu tėvišku prašymu 

ir pamokymu: daugiau tarpusavio įsiklausymo, daugiau atlaidumo; nebijoti Dievo dovanoti ir kitiems, 

esantiems už šeimos ribų; daugiau drąsos liudijant savo tikėjimą. 

Titas Braukyla 

Vilkaviškio ŠC 

 Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Gruodžio 15 dieną vyko Vilniaus arkivyskupijos įvairiose parapijose sužadėtinių kursus pagal naująją 

programą vedančiųjų  darbuotojų ir savanorių darbinis susitikimas. Jo metu dėmesį skyrėme ir 

darbavomės tobulindami  temos „Krikščioniškas požiūris į lytiškumą“ turinį. Susitikimas truko visą 

dieną. Kadangi daug vedančiųjų turi mažų vaikų, jų priežiūrai organizavome vaikų tarnybėlę.   Bendrą 

darbą moderavo Lietuvos šeimos centro vadovė Dalia Lukėnienė, popietines grupes moderavo Viniaus 

arkivyskupijos Šeimos centro lektoriai Algirdas Petronis ir Artūras Svirbutas. 

Susitikime dalyvavo 17 vedančiųjų iš Vilniaus m. parapijų. 

Pagrindinės mintys, kurias pateiksime būsimiems kursų dalyviams: 

 - Bažnyčia laiko kūnišką meilę svarbiu dalyku. Lytinis sutuoktinių 

gyvenimas stiprina ir išreiškia tarpusavio meilę, kuri yra atvira 

gyvybei. 

- Yra sąlygų, kad seksualumas negriautų, o kurtų. Viso susitikimo 

tikslas pateikti tas sąlygas suprantama kalba, kad sužadėtiniai galėtų 

tai priimti ir suprasti: 

- Troškimų valdymas, poreikių atidėjimas yra asmeniui ir sėkmingiems 

santykiams reikalingas veiksnys; 

 

 

Gruodžio antroje pusėje vyko tradicinė Šv. Kūčių vakarienė, kurioje 

prie vieno stalo kasmet susėda šeimos centro darbuotojai, lektoriai ir 

savanoriai su šeimomis. Kiekvienas atsinešė kokį nors tradicišką 

patiekalą Šv. Kūčių stalui. Tai buvo puiki proga pasidalinti  išgyventų 

metų, vestų paskaitų ir užsiėmimų įspūdžiais bei viltimis, kartu giedoti 

giesmes, laužyti duoną, paragauti aguonpienio ir vaišintis kitais 

tradiciniais patiekalais.  
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