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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
   

Kadangi mūsų Aplinkraštis tapo labai didelis ir sunkiai aprėpiamas, praėjusiame Tarybos posėdyje 

sprendėme, kaip jį padaryti kokybiškesnį. Labai džiaugiamės, kad siunčiate mums smulkią informaciją. 

Tikrai nenorime jos trumpinti, nes suprantame, kad informacija jums patiems labai svarbi. Tačiau 

Tarybos posėdyje nutarėme, kad svarbiausia yra pateikti naujienas, t.y. įvykius, iniciatyvas, darbus, kurių 

dar nebuvo – kas naujo jūsų Šeimos centre. Gavome pasiūlymų visą informaciją skirstyti ne pagal 

vyskupijas, bet pagal mūsų darbo barus. Tai ir stengiamės daryti. Manome, kad dabar būsite priversti 

paskaityti ne tik tai, kas vyksta jūsų vyskupijoje, bet ir visų kitų vyskupijų iniciatyvas.  

Tikimės, kad Aplinkraštis taps labiau struktūruotas ir įdomesnis . Malonaus Jums skaitymo. 

 

Kviečiame aktyviai įsijungti dar nepasirašiusius: 
 

Europos Sąjungos piliečių iniciatyva „Vienas iš mūsų”. 

Parašai renkami šeimos centrų dekanatų raštinėse. 
Daugiau informacijos: 

http://lietuvosseimoscentras.lt/main.php/id/7/action/viewArticle/nID/58/lang/1 

 

 

-dl- 

 

  Jaunimo rengimas šeimai  

 

Jaunimo rengimas  šeimai ir lytiškumo ugdymas Panevėžio vyskupijoje 

 

Žvarbų sausio penktadienį į Truskavos rekolekcijų namus 

sugužėjo apie 40 jaunų širdžių iš Panevėžio vyskupijos ir Kauno 

arkivyskupijos. Jaunimas rinkosi į mokymus ir per šį savaitgalį 

bandė pažinti save.  Ne veltui ir programos pavadinimas – 

jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa „Pažink 

save“. Ši veikla, kurią jau galime vadinti judėjimu, Lietuvos 

šeimų centruose organizuojama daugiau nei 10 metų. Dalyviams 

„ne lektoriai“ (taip žaismingai save pristatė programos komanda) 

skaitė paskaitas bei vedė įvairias užduotis šiomis temomis:  „Aš“, 

„Vertybės“, „Šeima“, „Jie ir jos“, „Lyties tapatybė“, „Ar tai 

meilė?“, „Ar verta laukti?“, „Kelias į santuoką“, „Gyvybė“, „Vaisingumas“.  

    Dalyviai liko sužavėti savanorių vedamomis paskaitėlėmis – temomis, žaidė susipažinimo žaidimus. 

Vienas iš geriausių momentų tas, kad prie teorinės dalies buvo pridedamos nepaprastai įdomios ir 

naudingos praktinės užduotys. Gavome labai vertingų žinių, kurių, deja, negauname mokykloje. Galime 

turėti stiprius vertybinius pagrindus, bet žiniasklaida atlieka savo juodą darbą – užuot skatinusi atsakingai 

http://lietuvosseimoscentras.lt/main.php/id/7/action/viewArticle/nID/58/lang/1
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pasirinkti gyvenimo tikslus, atrasti savo tapatybę per tyrą santykį su kitu, bruka masinę žmogaus 

vartojimo kultūrą. Susižavėję skubame suartėti, o kitą dieną jau negalime žiūrėti vienas į kitą. Susižavėjus 

dar ne laikas sakyti, kad myli. Meilė gimsta tik iš kito žmogaus pažinimo, iš gilios draugystės. Meilė – 

valios pastanga. Kaip dovanotos dovanos negalima atsiimti, taip ir mergina ar vaikinas, intymiai bendravę 

su keletu asmenų, pinga. Jei myli, tai kam įrodinėti? 

    Mokėmės ne tik atskirti meilę nuo susižavėjimo, bet buvo paliesta ir lyties tapatybės tema. Labai 

svarbu, kad dar ankstyvoje vaikystėje  vaikas būtų su abiem 

tėvais, turėtų tikrą santykį su jais. Drauge nusprendėme, kad 

mums tikrai reikėtų šeimų liudijimų. 

    Ypač aktuali – vaisingumo tema, galimybė pamatyti skirtingo 

laikotarpio embrionų muliažus. Svarstėme, kaip skirtingose 

situacijose turėtų elgtis „netinkamu laiku“ pastojusi moteris. 

Supratome, kad naujos gyvybės atėjimas į pasaulį kur kas 

nuostabiau už visą gyvenimą vyksiančią sąžinės graužatį, 

įvairias psichikos ligas, santykių sutrikimą bei galimą 

nevaisingumą. Vaisingumas - dovana, deja, šių dienų visuomenė 

dažnai tai suvokia kaip ligą (kontracepcijos vartojimas, abortai). 

    Mums nepaprastai reikia gerų moteriškumo ir vyriškumo pavyzdžių. Diskutuodami grupelėse 

dalinomės savo skausmais ir patirtimi. Džiugu, kad ir vaikinai, ir merginos, apibūdindami savo svajonių 

partnerį, akcentavo ištikimybę, natūralumą, toleranciją, tikėjimą. Kiekvienas esame unikalus ir 

nepakartojamas pagal vienintelį Kūrėjo planą, tad kam save skriausti? 

    Dėkojame programos vadovėms: Jolantai Masiokienei bei Jurgitai Ščiukaitei. Gautos žinios perkeitė ne 

vieną sielą, pripildė džiugesio, vilties, tikėjimo, kad žmogus visada gali rinktis ne vartotojišką, o tyrą ir 

pilnatvės kupiną gyvenimą.                  

Šarūnė ir Alma 

                                                                                                                                     

Dar keletas atsiliepimų: 

 Didžiausią susidomėjimą sukėlė temos apie meilę, o stipriausią reakciją – tema „Gyvybė“, nes apie meilę 

mažai ką žinau, o apie gyvybę turiu daug informacijos. Šią programą reiktų vežioti po visus  

miestus.                                                                                                                                    (mergina, 19 m.) 

 Labiausiai sudomino tema „Ar tai meilė?“. Aš dažnai jaučiu prisirišimą prie kito žmogaus. Norėjau 

sužinoti, kaip atskirti meilę nuo simpatijos. Ši programa padeda žmonėms suprasti, kaip klostyti savo 

gyvenimą.                                                                                                                               (vaikinas, 16 m.) 

 Patiko temos apie meilę. Supratau, kad dviejų žmonių susitikimas dar toli nuo meilės ir reikia gerbti vienas 

kitą.                                                                                                                                        (vaikinas, 17 m.) 

 

Neformalaus ugdymo susitikimai su jaunimu Panevėžio vyskupijos šeimos centre 
 

• Vasario 6 d. lankėsi Panevėžio kolegijos būsimosios socialinės pedagogės. Jos domėjosi Šeimos 

centro veikla, vykstančiomis programomis. Su merginomis diskutuota įvairiomis temomis: lytiškumo, 

vaisingumo, šeimos santykių, kalbėta apie socialinio pedagogo vaidmenį mokykloje (kalbėjosi J. 

Šaumanienė) 

 

• Vasario 10 d. atvyko mokiniai, kurie ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui Marijonų koplyčioje. 

Susitikime kalbėta apie lytiškumą, žmonių tarpusavio santykius, skaistumo dorybę ir jos aktualumą 

jauno žmogaus gyvenime. Dalyvavo 10 jaunuolių (susitikimą vedė J. Masiokienė). 

-jm- 
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Sužadėtinių rengimas 
 

DĖMESIO!  
Telšių vyskupijos šeimos centras 2013 02 22–23 organizuoja sužadėtinių rengėjų mokymus Tauragėje. 

Mokymus ,,Metodinės medžiagos pristatymas“ ves Dalia Lukėnienė. 

Norinčius sudalyvauti kviečiame registruotis el. paštu tvseimoscentras@gmail.com, arba  tel. 8 679 88 

349 (Loreta).  

 

 

Sužadėtinių rengimas Klaipėdoje 

Inovacija kursų programos įgyvendinime – pradėjome vykdyti 

Sužadėtinių rengimosi programą Klaipėdos m. populiariausioje pagal 

santuokų sudarymo skaičių bažnyčioje. Mokymuose dalyvauja tik toje 

bažnyčioje besituokiančios poros! Ateityje dalinsimės inovacijos 

veiksmingumu :) 

-ag- 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Įžengus į 2013-uosius, suaktyvėjo ir sužadėtiniai. Tad veiklos VAŠC  sausio mėnesį buvo apstu, nes 

vis mažiau lieka laiko iki žaliojo ir šiltojo laiko, kai daugybė porų Dievo akivaizdoje ištaria vienas kitam 

“taip”. Sausį sužadėtinių santuokos sakramentui buvo parengta daugiau negu gruodį, apie 100 porų. Dalis 

sužadėtinių buvo rengiami pagal atnaujintą sužadėtinių rengimo santuokos sakramentui programą, kuria 

susidomėjimas kas mėnesį vis labiau auga. 

-aš- 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

 

Gegužės 10 – 12 dienomis Guronyse numatomas pamatinis savaitgalis 

„Sutuoktinių susitikimai“ 

 

Maloniai kviečiame į savaitgalius registruotis el. paštu lsc@lcn.lt arba 

telefonu 8-37-208263, 8 656 36661. 

 

 

 

DĖMESIO! 

DVD seminaras „Per juokus į geresnę santuoką”   
 

Kiekvieną pirmadienį vyksta Elektrėnų dekanato šeimos 

centre. 
Penktadieniais ir sekmadieniais vyksta Rukloje (Jonavos raj.) 

– karininkams. 

 

 

mailto:tvseimoscentras@gmail.com
mailto:lsc@lcn.lt


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 70                                                    2013 02 15 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 4 

 

 

Artimiausi renginiai Panevėžyje 

 Vasario 23 d. Šv. ap. Petro ir Povilo parapijoje – Dvasinio atsinaujinimo diena. Ją ves katalikų 

bendruomenė „Gyvieji akmenys“ iš Kauno. Programą pridedame. 

Kovo 2 d. 9–15 val. Respublikinė mokslinė - praktinė konferencija „VYRO IR MOTERS 

TARPUSAVIO SANTYKIŲ EKOLOGIJA“ (Nemuno g. 33, KTU Panevėžio instituto Vadybos ir 

administravimo fakultetas). Programą pridedame. 

Kovo 6, 13, 20, 27 d. vyks antras Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlės paskaitų ciklas (Šeimos 

centre).  

Santuokos kursas Kretingoje 

 

Kretingoje sėkmingai pasibaigė parapijos Šeimos centro organizuotas SANTUOKOS KURSAS, 

kuriame dalyvavo apie 30 įvairaus amžiaus sutuoktinių porų iš Kretingos, Palangos ir Klaipėdos. 

SANTUOKOS KURSAS – tai „Gerosios Naujienos“ centro parengtas  DVD formatu septynių dalių 

mokymo kursas sutuoktiniams, skirtas poros santykiams stiprinti. Lektoriai – Nicky ir Sila Lee savo 

paskaitomis, puikiais pavyzdžiais ir kvietimu gilintis į savo santuoką padeda dalyviams giliau ir atidžiau 

pažvelgti į savo santuokinę bendrystę. Atliekamos praktinės užduotys pratybų knygelėse, namų darbai  ir 

tik porai skirtas laikas diskusijoms sutuoktiniams yra labai naudingi. 

Dalyvių – sutuoktinių atsiliepimai apie SANTUOKOS KURSĄ: 

 „Mūsų pora gyvena 20 metų. Praleistą laiką kartu Santuokos kurse vertiname kaip galimybę vėl, 

kaip prieš 20 metų, pakviesti vienas kitą į pasimatymą, nors kartą per mėnesį. Pasirodo, kad 

galima rasti laiko ne tik sau, bet ir sutuoktiniui. Manau, kad padėjome pamatą mūsų naujam 

bendravimui, mokėjimui spręsti konfliktus. Gal tie konfliktai suardo pastangas, bet pradedame 

mokytis, nutveriame, kad galima kitaip, juk buvome Santuokos kurse. Gyventi kartu dabar šiek tiek 

lengviau. Ačiū už stipresnę, draugišką nuotaiką mūsų šeimoje.“ (Laima) 

 „Kursas suteikia ypatingą progą pažinti savo sutuoktinį. Nors esame vedę  16 metų, bet atradome, 

kaip pašildyti savo santykius. Tai ir pasimatymų laikas, ir laikas kalbėjimuisi apie tai, kas slegia. 

Labai gerai, kad kurse yra konkrečios namų darbų užduotys. Labai gerai, kad kurso metu vietoje 

atliekame užduotis. Labai patiko kurso struktūra, pateikiama medžiaga. Labai stengėsi 

organizatoriai dėl jaukios aplinkos (atskiri staliukai, arbata, žvakė, saldainiukai...).“ (Arūnas)  

 „Santuoka – tai ne tik gyvenimas viename bute ir rūpestis vaikais. Dėkoju, kad šie kursai leido tai 

suprasti. Išklausius šį kursą norisi glaudžiau, artimiau bendrauti vienas su kitu, draugauti, 

išklausyti ir suprasti partnerį ir eiti link neperskiriamos draugystės, nors anksčiau maniau, kad tai 

neįmanoma tarp vyro ir moters...“ 

 „Šis Santuokos kursas  man leido naujai pažvelgti į santuoką. Be galo patiko atlikti namų darbus, 

planuoti pasimatymus. Šiame Santuokos kurse pateikta informacija mums labai padėjo 

sprendžiant opius klausimus. Mes kurso metu sužinotus metodus puikiai pritaikėme kasdieniame 

bendravime, taip pat išsiaiškinome tai, kas ilgai nedavė ramybės ir apie ką ilgai nedrįsome 

pasikalbėti. Tikiuosi, kad šis kursas bus tęstinis projektas.“ (Regina) 

 „Kursas labai prasmingas ir naudingas, nes per užduotis, pateiktus pavyzdžius nagrinėjame patys 

savo santykius su sutuoktiniu, daug geriau vienas kitą pažįstame (pvz., kada mano sutuoktinis 

jaučiasi  mylimas). Atrodo, viskas aišku, bet atlikus užduotis – atsakymai labai nustebina. Galvoji, 

kad žinai, o iš tikrųjų – ne. Kursai – puiki proga sustoti, pažinti, pamąstyti ir siekti geresnės 

santuokos su aiškiu kelrodžiu, gairėmis, kaip ją pagerinti. Esame labai dėkingi. Kupini ryžto 

santuokos laikui – pasimatymams.“ (Kristina) 



Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 70                                                    2013 02 15 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 5 

 „Santuokos kursas – tai nuostabus laikas mūsų šeimai. Keista, bet anksčiau net nepagalvodavau, 

kaip svarbu reguliariai turėti savo santuokos laiką – pasimatymus. Klaidingai buvau įsitikinusi, 

kad svarbiau už sutuoktinį yra vaikai. Džiaugiuosi, kad Santuokos kursas padėjo šį įsitikinimą 

pakeisti (aišku, tai nėra taip paprasta). Buvom įpratę turėti savo šeimos laiką su vaikais, ir net 

negalėjau patikėti, kaip nuostabu turėti savo santuokos laiką su sutuoktiniu!!! Abu labai 

džiaugiamės tai atradę.“ (Sigita ir Alvydas) 

 „Kursas labai naudingas ir reikalingas, temos aktualios. Tokio pobūdžio kursuose naudinga 

dalyvauti bent kas keletą metų, kad prisimintume (pakartotume) ko reikia laimingai ir dvasinės 

ramybės pilnai santuokai.“ 

 „Kursai buvo naudingi. Padėjo susisteminti žinomą ir nežinomą informaciją. Padėjo geriau 

suprasti mylimąją, būti jai geresniu vyru ir mylimuoju. Kiekvienas susitikimas buvo laukiamas. 

Pabandėm planuoti pasimatymus, kas į mūsų santuoką įnešė naujovių. Ačiū už gerą ir įdomų 

laiką“. (Audrius) 

 „Įveikėme visą Santuokos kursą ir galime pasakyti, kad buvo verta. Nors esame susituokę jau 25 

metus, bet vis tiek sužinojome naujų dalykų. Buvo momentų, kai jau tarėmės nebelankyti kurso, 

nes išsiaiškinome vieną ar kitą dalyką, ko neįtarėme esant. Bet tai, kas, atrodo, ėmė trukdyti, tai ir 

padėjo. Išsiaiškinome, supratome ir padarę išvadas ėjome toliau. Manau, kad kursas padėjo 

mums geriau suprasti vienas kitą ir sustiprino mus ir mūsų santuoką. Rekomenduoju ir 

kitiems.“ (Vidas) 

 „Kiek teko dalyvauti iki šiol įvairiuose seminaruose, skirtuose poroms, būdavo tik išklausoma 

lektorių, kažką pasižymima užrašuose ir dažniausiai – pamirštama. Šis Santuokos kursas ne tik 

pakartojimas, ką jau žinojome ar naujai išgirdome, bet ir praktiškai pažvelgimas KONKREČIAI Į 

SAVO sutuoktinį. Pratybų, namų darbų dėka atradome naujų dalykų, supratome priežastis, 

atvėrėme širdis vienas kitam ten, kur, rodės, pamiršta ir sutvarkyta, bet,  pasirodo, vis dar skauda. 

Mūsų poroje atsirado didesnis išklausymas, perpasakojimas, stebėjimas savęs nepertrauktum 

kalbančiojo, labai stengiamės įvesti pasimatymus, atsirado didesnis supratimas dėl tėvų. Šis 

kursas suorganizuotas jaukiai, romantiškai, šiltai. Ačiū.“ 

Organizatorių ir dalyvių nuomonė bei atsiliepimai apie Santuokos kursą yra labai 

geri, tad rekomenduojame ir raginame šia medžiaga pasinaudoti ir organizuoti 

SANTUOKOS KURSĄ sutuoktiniams Šeimos centruose, parapijose, bendruomenėse! 

-am 

Šeimų palaikymas Kaišiadorių vyskupijoje 

 
Per Trijų Karalių šventę Širvintų parapijiečiai sulaukė garbingų 

svečių -  J E Kaišiadorių vyskupo emerito Juozapo Matulaičio  ir  

brolio Marijos Elijo. Svečiai dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje, 

J E vyskupas  aukojo Šv. Mišias, po jų  šeimos ir Šeimos centro 

savanoriai susirinko parapijos salėje pokalbiui. 

Katechezė šeimoms Širvintose. Širvintų šeimos centro savanoriai 

Inga ir Arūnas vedė  katechezę šeimoms. Gilinimasis į Šventąjį 

Raštą, liudijimai apie Dievo Žodžio veikimą šeimos gyvenime, 

klausimai ir išsamūs dvasininkų atsakymai, nuoširdus ir šiltas 

bendravimas  susirinkusioms šeimoms padėjo suvokti sekmadienio 

šventimo esmę. 

 

 

Širvintų šeimos centre sausio 20 d. vyko DVD seminaras „Per juokus į 

geresnę santuoką“. Gausiai susirinkę dalyviai linksmai stebėjo mokymą,  

gera nuotaika šildė susirinkusiųjų širdis. 
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Vaikučiai taip pat turėjo užsiėmimą. Atskiroje patalpoje jie žaidė stalo žaidimus, piešė ir bendravo taip 

smagiai, kad jų klegesys ne tik niekam netrukdė, bet dar ir padėjo sukurti jaukią ir šeimynišką aplinką.  

Po seminaro netilo geri atsiliepimai, susirinkusieji dar ilgai nesiskirstė, juokavo, linksmai nagrinėjo 

šeimoje iškylančias problemas. 

  -iv-  
 

KVŠC sausio 5 d. šventėme Trijų Karalių šventę.  Vaikai  apsirengę 

trimis karaliais keliavo per namus sveikindami žmones su šia švente, 

primindami apie Kūdikėlio Jėzaus užgimimą. Šeimos su vaikais susirinko 

miesto salėje linksmai pasibūti, pasikalbėti, pasišokti.  

 
 

 

 

Tėvystės įgūdžių mokymai.  Nuo sausio pradžios  pirmadienio vakarais KVŠC renkasi šeimos, 

auginančius paauglius, pagal olandų programą „Šitaip auginant“.  Šeimos supažindinamos su 

pagrindiniais tėvystės įgūdžiais, dalinasi patirtimi ir problemomis, susijusiomis su paauglystės 

laikotarpiu. 

 

Tęstinė savipagalbos grupių veikla Klaipėdoje 

 

Organizavome du moteriškumo seminarus išsiskyrusioms ir vienišoms 

moterims. Pasak dalyvės, seminarai padėjo „atkapstyti savyje 

moteriškumą, kuris tūnojo po savigailos kailiais“. 

 

Programos „3 metų mokykla“ sutuoktinių poros dalyvavo rekolekcijose 

Palendrių vienuolyne. Pasak dalyvių, br. Jokūbo gilias mintis nuolat būtina 

reflektuoti.  

Siūlome ir Jums šiuo penu praturtėti: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-01-02-

mindaugas-radusis-seima-dovanojimo-santykiu-mokykla/92963 .  
 

Rengėme maldos vakarą šeimoms su evangelizacine „Naujosios 

Sandoros“ bendruomene. Palaimingas laikas kartu su mažutėliais.  

 

Nauja veikla 

Pradėjome organizuoti psichodramos užsiėmimus šeimoms, kurių metu 

atkuriant Biblijos pasakojimus gyvai, dalinamės patirtais asmeniniais 

išgyvenimais, kurie padeda labiau artėti link Viešpaties. 

 

Marijampolės dekanato šeimos centras 

 

Marijampolėje pradėjome DVD seminaro „Per juokus į geresnę santuoką“ ciklą tris sekmadienius iš 

eilės. Žiūrėti DVD pasirinkome sekmadienio popietę, ir šis laikas pasiteisino, nes daugeliui yra patogus ir 

laisvas. Susirinko apie 30 dalyvių, kuriuos pakvietėme daugiausia asmeniškai ir per Facebook‘ą  .  

Džiugu tai, kad susirinko ne tik  jau visur bažnytinėje veikloje dalyvaujantys tie patys žmonės, bet ir 

daug naujų žmonių. Su jais per tokius renginius mezgasi ryšys, ir tikimės, taip gausės aktyvių Bažnyčios 

narių, gal net Šeimos centro savanorių, būrys. 

Susirinkusieji DVD seminare dalyvauja aktyviai reaguodami, atvirai priimdami naują informaciją ir 

dalindamiesi savo patirtimi. Po kiekvienos sekmadienio popietės išeiname linksmai nusiteikę ir pasiruošę 

naujas žinias pritaikyti savo šeimose. Seminaras, ypač pirmoji dalis, ypač patinka vyrams! 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-01-02-mindaugas-radusis-seima-dovanojimo-santykiu-mokykla/92963
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-01-02-mindaugas-radusis-seima-dovanojimo-santykiu-mokykla/92963
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Naudokimės šiuo DVD seminaru, kol jį turime ir galime tai daryti. Populiarus, žmonėms patrauklus 

stilius, kviečia pas Dievą ir gerina santuokinį gyvenimą!  

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro veikla 

Besilaukiančių šeimų mokyklėlė. Besilaukiančių šeimų mokyklėlėje dalyvavo 10 porų, kurios sėmėsi 

žinių apie vaiko vystymąsi, praktinį ir psichologinį pasirengimą didžiajam gyvenimo įvykiui – vaiko 

gimimui, kaip rūpintis vaiku pirmosiomis jo gyvenimo savaitėmis.  

Žindymo kursai. Juose dalyvavo 9 mamos, trokštančios kuo daugiau sužinoti 

apie žindymą, pasirengti galimiems iššūkiams.  

Mamų klubas. Šį mėnesį mamos kartu su vaikučiais, vis dar degdami Kūdikėlio 

Jėzaus gimimu, giedojo giesmeles su judesiais. Taip pat mamos, turinčios 

dukrytes ar norinčios nudžiuginti draugų mergytes, 

mokėsi gaminti lankelį plaukams. Kai kurie 

susitikimai dėl besiblaškančių šalčių ir ligų, deja, buvo atšaukti ir nukelti 

vėlesniam laikui. Taip pat ir toliau šį mėnesį vyko pavargusių mamų savitarpio 

grupelės susitikimai bei folkloro „Kas tą žirnį, pupą supa?“ užsiėmimai, skirti 

mamoms su 1–4 m. vaikais. 

 

 

 

  

KKrreeiippiimmaassiiss  įį  NNŠŠPP  pprraakkttiikkuuoojjaannččiiaass  ššeeiimmaass!!  

  

KKvviieeččiiaammee  aattssiilliieeppttii  iirr  įįssiittrraauukkttii  įį  bbeennddrryyssttęę  ssttiipprriinnaannttįį  NNaattūūrraallųų  ššeeiimmooss  ppllaannaavviimmąą  

pprraakkttiikkuuoojjaannččiiųų  ššeeiimmųų  jjuuddėėjjiimmąą..  JJoo  ttiikkssllaass  ––  ppaallaaiikkyyttii  ššeeiimmoommss  vviieennaa  ssuu  kkiittaa  rryyššiiuuss,,  

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,,  ppaassiiddaallyykkiittee  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..  pp..  ::  nnssppsseeiimmaa@@ggmmaaiill..ccoomm    
  
    

 

 

 

mailto:nspseima@gmail.com
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Darbuotojų ir savanorių ugdymas ir palaikymas 

 

Vyskupo augziliaro Kęstučio Kėvalo vizitacija  

Kauno arkivyskupijos Šeimos centre 

 

Vasario 4 d. Kauno šeimos centre lankėsi naujasis Kauno 

vyskupas Kęstutis Kėvalas, buvęs „Marijos radijo“ programų 

direktorius, šiuo metu einantis vyskupo augziliaro pareigas. 

Tai pirmoji vyskupo vizitacija Šeimos centre. Susitikimo metu 

vyskupas Kęstutis artimiau susipažino su Šeimos centro veikla 

ir darbuotojais, aptarė iškylančias problemas ir patikino, kad 

visada galime kreiptis pagalbos į Kuriją. Taip pat diskutavome 

tema, kaip padėti kunigams ir visiems, dirbantiems pagalbos 

žmonėms srityje, kad būtų išvengta „perdegimo“, o darbas 

teiktų mažiau streso. Po susitikimo vyskupas apžiūrėjo 

patalpas ir pasidžiaugė Šeimos centro „kosmetiniu“ remontu. 

-jl- 

Šiaulių vyskupijos šeimos centro savanorių susirinkimas 

 

2013 m. vasario 1 dieną vyko Šiaulių vyskupijos šeimos centro savanorių susirinkimas. Susirinkime 

dalyvavo 16 savanorių, kurie dirba Sužadėtinių rengimo santuokos Sakramentui programoje. 

Susirinkimas vyko naujajame Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre.  

Kadangi prasideda naujas santuokų sezonas, su savanoriais buvo aptartas grupių formavimas,  

savanoriai išsakė savo pageidavimus ir pastebėjimus dėl darbo sąlygų. 

Taip pat buvo aptarti kiti klausimai – dėl rekolekcijų, dėl savanoriško 

darbo sutarčių,  savanoriai pasidalino patirtimi vieni su kitais.  

Dar vienas labai svarbus klausimas – naujų savanorių paieška ir 

pritraukimas. Tai aktualu tiek Šiaulių mieste, tiek dekanatuose. Kai 

kurių dekanatų vadovai dirba sužadėtinių rengimo programoje jau 

daugiau kaip 15 metų, todėl natūralu, kad norėtų dalintis šia veikla su 

naujais žmonėmis. Buvo sutarta, kad visi kartu ieškosime, kalbinsime 

žmones darbti su sužadėtiniais. 

Savanoriams buvo suteikta galimybė susipažinti su naujausia 

metodine medžiaga ir knygomis, kurias jie galės naudotis Sužadėtinių rengimo programoje kaip 

papildoma medžiaga.  

Taip pat susirinkimo metu buvo iškeltas klausimas apie NŠP programą Šiaulių vyskupijoje. Buvo 

nutarta kurti NŠP grupę, kuri organizuotų susitikimus, mokymus ir seminarus natūralaus šeimos 

planavimo klausimais. Viena savanorių pora sutiko būti koordinatoriais ir išplėsti šios programos 

viešinimą Šiaulių vyskupijoje.  

Susirinkimas baigėsi susipažinimu su naujuoju Pastoracinio centro pastatu. Savanoriams buvo 

įdomu pamatyti auditorijas, kuriose jie dirbs su sužadėtiniais, sales, kuriose buvo organizuojami 

susitikimai ir renginiai. 

 

Šiaulių vyskupijos Pastoracinis centras ir kurija 

 

2012 metų pabaigoje Šiaulių vyskupas padovanojo gražią dovaną šiauliečiams ir visos vyskupijos 

tikintiems žmonėms. Tai didelis Pastoracinio centro ir kurijos pastatas. Šiame centre įsikūrė Šeimos, 

Jaunimo, Katechetikos ir Evangelizacinis centrai, jaunimo organizacijos, maldos grupelės, vyskupijos 

Kurija, Bažnytinis teismas, Ekonomo tarnyba. Pastate yra Kardinolo J. Meisner konferencijų salė, mažoji 
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salė seminarams „Žemės druska“, dvi auditorijos paskaitoms, pavadintos mūsų rėmėjų Renovabis bei 

Kirche in Not vardais, mažoji auditorija „Pasaulio šviesa“, metodinis kabinetas, biblioteka, Šv. Kazimiero 

koplyčia, dar laukia atidarymo knygynas – svetainė „Prie Katedros“. Pastate jau vyksta renginiai, 

susitikimai, konferencijos, seminarai, sužadėtinių programa, tėvystės įgūdžių ugdymo programos, 

Sąmoningos tėvystės klubo užsiėmimai, savanorių mokymai ir susirinkimai, moksleivių darbų parodos, 

jaunimas renkasi į maldos grupeles, vyksta „Alfa“ kursas, kunigų susitikimai, posėdžiai. Kiekvieną 

trečiadienį, 16.30 val. Koplyčioje aukojamos  šventosios Mišios už bendruomenę. 

Labai džiaugiamės, kad Šiaulių vyskupijos organizacijų veiklos gali plėstis, kad kokybiškomis 

sąlygomis galime priimti lankytojus ir programų dalyvius, kad darbuotojams sudarytos orios darbo 

sąlygos. 

Už visa tai esame dėkingi Dievo malonei, mūsų vyskupui JE Eugenijui Bartuliui ir visiems 

rėmėjams, kurių dėka galime džiaugtis naujuoju Pastoraciniu centru.. 

-eg- 

Telšių vyskupijos šeimos centrų vadovų tarybos posėdis Gargžduose  

,,Kad gautum iš gyvenimo tai, ko nori,  

visų pirma būtinai turi apsispręsti – ko tu nori“.  

 

Norėdami žinoti, ko mes norime iš Telšių vyskupijos šeimos centro veiklos, TVŠC vadovai rinkosi į 

Gargždų dekanato šeimos centrą, turėdami tikslą suplanuoti 2013 metų Šeimos centrų veiklą. Visada 

malonu susitikti bendraminčius, pasmalsauti, kokiomis sąlygomis darbuojasi kolegos, todėl Telšių 

vyskupijos vadovų tarybos posėdžiai vyksta vis kitame dekanate. Šį kartą labai šiltai buvome sutikti 

Gargždų dekanato ŠC vadovės Adelijos Radžienės ir jos vyro Stasio. 

-lv- 

 

Šeimos politika 
 

 

Išrinkta Kauno miesto savivaldybės Šeimos taryba.  

Vasario 7 d. po ilgų diskusijų ir svarstymų Kauno savivaldybėje 

buvo išrinkta Šeimos taryba. Šios tarybos tikslas – stiprinti 

bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ir nevyriausybinių 

organizacijų, dirbančių su šeimomis arba joms atstovaujančių. Dar 

lapkričio mėnesį Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu buvo 

patvirtinti pavyzdiniai Šeimos tarybos 

nuostatai, o tokios tarybos jau susikūrė 

kai kuriose šalies savivaldybėse. 

Iniciatyvinė grupė net šešetą kartų rinkosi Kauno šeimos centre ir 

Savivaldybės posėdžių salėje. Daugiau kaip 20 nevyriausybinių 

organizacijų pasiūlė savo delegatus į Šeimos tarybą, tačiau buvo 

nuspręsta išrinkti 12 atstovų iš NVO ir 6 iš savivaldybės institucijų. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centro atstovas (Šeimos centro direktorė 

Jūratė Lenkuvienė) be didelės konkurencijos buvo išrinkta į Šeimos 

tarybą.  

-jl- 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro kolektyvas aktyviai įsitraukė į pilietinę iniciatyvą „Vienas 

iš mūsų“ ir kartu su Vilniaus šeimų bendruomenėmis, parapijomis, kitomis organizacijomis ir 

konfesijomis stengiasi prisidėti prie gyvybės išsaugojimo, pasisakydamas prieš ES pinigų naudojimą 

neetiškiems moksliniams tyrimams. Daugiau informacijos http://www.vasc.lt/page/210 .  

-aš- 

http://www.vasc.lt/page/210

