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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

   
 

Tarptautinė Gyvybės diena 

 

Tarptautinė Gyvybės diena – tai Gyvybės kultūros skleidimo diena. Ši diena nuo 1998 metų Lietuvoje 

švenčiama paskutinį balandžio sekmadienį. Šią dieną pasiūlė švęsti Kardinolų konsistorija dar 1991 

metais, tačiau šventė išpopuliarėjo 1995 metais, ją aktyviau paraginus švęsti popiežiui Jonui Pauliui II. 

Tarptautinės Gyvybės dienos tikslas – paskatinti visuomenę susimąstyti apie žmogaus gyvybės slėpinį, 

skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybės prasmei ir vertei.  

Gyvybės diena – tai diena, kalbanti apie vyro ir moters meilę, santuoką, ištikimybę, šeimą, nes šeima yra 

naujos gyvybės lopšys. Kiekvienas sąmoningas, doras ir geros valios žmogus turi saugoti ir mylėti 

žmogiškąją gyvybę nuo jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties. 

Šią dieną prisimenami visi, kurie ne savo noru iškeliavo į Amžinojo Tėvo namus: paniekintieji, 

nukankintieji, ištremtieji, nužudytieji. Kas gali pateisinti nebylų skausmą tų nužudytųjų, kurie negalėjo 

patirti motinos akių šviesos ir tėviškos meilės?  

Gyvybės diena – tai pasipriešinimas technologijoms su žmogaus embrionais mėgintuvėliuose, jų 

naikinimui egoizmo tikslais: dirbtiniam apvaisinimui norint susilaukti kūdikio ar kamieninių ląstelių 

gavimui iš embrionų norint gydyti kai kurias ligas. 

Gyvybės diena – tai meilės įstatymo laikymosi diena, kai padedame visiems silpnesniems, mažiems, 

ligoniams ir visiems reikalingiems mūsų pagalbos, kai neskirstome žmonių į vertingus ir nevertingus, 

atgyvenusius, pasenusius. 

Popiežius Jonas Paulius II enciklikoje Evangelium vitae rašė: „Be to, kas tik nukreipta prieš pačią gyvybę, 

kaip antai, bet kokia žmogžudystė, genocidas, abortas, eutanazija ir apgalvota savižudybė; kas tik 

pažeidžia asmens neliečiamumą, kaip žalojimas, kūno ar dvasios kankinimas, bandymai pavergti pačią 

sielą; kas tik prieštarauja žmogaus orumui, kaip nežmoniškos gyvenimo sąlygos, savavališkas kalinimas, 

trėmimas, vergija, prostitucija, prekiavimas moterimis ir jaunuoliais; taip pat žeminančios darbo sąlygos, 

kuomet su darbininkais elgiamasi kaip su grynais pelnymosi įrankiais, o ne kaip su laisvais ir atsakingais 

asmenimis, – visi šie ir panašūs dalykai yra gėdingi. Jie nuodija žmogiškąją civilizaciją ir labiau pažemina 

tai darančiuosius negu skriaudžiamuosius. Jie taip pat skaudžiausiai pažeidžia Kūrėjo garbę“. 

 

Akcijos „Nuo vandenyno iki vandenyno“ baigiamasis susitikimas Fatimoje 

 

Balandžio 5–8 d. Fatimoje vyko akcijos „Nuo vandenyno iki vandenyno“ baigiamasis susitikimas. Jame 

dalyvavo šios akcijos organizatoriai ir dalyviai iš 16 šalių. Šioje akcijoje dalyvavo ne tik katalikai, bet ir 

protestantai bei stačiatikiai.  

Šeštadienį (6 dieną) visi dalyviai dalijosi savo atstovaujamų šalių patirtimi. Visos patirtys buvo labai 

skirtingos. Nesunku įsivaizduoti Dievo Motinos ikonos kelionę Sibiro platumomis – sunkios sąlygos, 

kelių nebuvimas, kelionė visureigiais ir laivais. Visai kas kita Vakarų Europoje, tačiau problemų ir ten 

netrūko. Lietuvoje Dievo Motinos ikona nukeliavo per 1000 km, aplankė 25 bažnyčias, iš jų 4 katedras ir 

dvi šventoves. Ikona aplankė 27 miestus ir miestelius. Šiauliuose buvo meldžiamasi kartu su stačiatikiais, 

o Vilniuje stačiatikiai perėmė Ikoną ir meldėsi atskirai savo šventovėje. 



Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 72                                                    2013 03 15 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                  

  

 2 

Šeštadienio popietę praleidome Fatimos miestelyje lankydami Liucijos, Jacintos ir Pranciškaus tėvų 

namus, kuriuose jie užaugo ir gyveno. Aplankėme vietas, kur jie žaidė, kur jiems pasirodė angelas, o 

vėliau – Skaisčiausioji Mergelė. Šventovėje meldėmės prie Pranciškaus, Jacintos ir Liucijos kapų.  

Sekmadienis Fatimoje buvo Gailestingumo sekmadienis. Iškilminga procesija nulydėjome Dievo Motinos 

ikoną į Švenčiausiosios Trejybės bažnyčią, kur dalyvavome šventosiose Mišiose. Vakare dalyvavome 

Rožinio maldoje ir procesijoje su žvakelėmis. Kai pažvelgdavome atgal, už mūsų bangavo ugnelių jūra. 

Tai buvo be galo įspūdinga ir gražu.  

Pirmadienį lankėmės Nazareto miestelyje, kuris yra ant Atlanto vandenyno kranto. Palikę Ikoną grįžome į 

Fatimą. Kitą rytą išvykome į Lietuvą.  

Kelionė buvo įspūdinga ir maloni, turėjome laiko aplankyti šventas vietas ir pasimelsti. Portugalai padarė 

labai draugiškų, paslaugių, malonių žmonių įspūdį. Norėtųsi ten dar sugrįžti.  

-dl- 

 

  Jaunimo rengimas šeimai  
 

Lietuvos šeimos centras 

 

Įvyko pirmasis programos „Pažink save“ savanorių susitikimas su Šeimos centrų 

Lietuvoje mama Nijole Liobikiene. 

Saulėtą kovo 23 d. rytą į Kauno 

arkivyskupijos šeimos centrą sugužėjo net 

39 programos savanoriai iš Kauno, 

Marijampolės, Panevėžio, Raseinių. 

Susitikimo pradžioje koordinatorė Asta Valiukaitė 

kūrybingai vadovavo susipažinimui, vyko darbas grupėje. 

Jaunimas rašė klausimus, kurie kyla jiems patiems ar 

vedant programą „Pažink save“ jaunimui. Akcentuojamos 

temos: vyriškumas ir moteriškumas šiandien – mitai, 

stereotipai, pašaukimas? kaip draugauti, kaip parodyti 

susižavėjimą, ar mergina turi imtis iniciatyvos, seksas iki 

santuokos, kodėl skaistumas, kodėl negerai pagyventi 

„susimetus“ ir kt. 

Atsiliepdami į politines aktualijas vieningai pasirašėme 

kreipimąsi dėl Europos tarybos konvencijos „Dėl smurto 

prieš moteris ir šeiminio smurto prevencijos bei kovos su 

juo“ LR Prezidentei, Seimo Pirmininkui ir Seimo Žmogaus 

teisių komitetui, nes, ratifikavus konvenciją, matome 

pavojų, jog būtų įteisinti terminai „socialinė lytis“ ir mūsų 

vaikai darželiuose tikrai rizikuotų patirti žalingą ugdymą.  

Nijolės visi įdėmiai klausėsi, nes lektorė kalbėjo labai 

gyvai, įtraukiančiai, nevengė provokuojančių, „slidžių“ klausimų, dalijosi ilgamete patirtimi, mokslinių 

tyrimų rezultatais. Nejučia prabėgo laikas ir vietoj planuotos pabaigos 16 val. išsiskirstėme beveik 18 val. 

Susitikę savanoriai dar ilgai dalijosi susitikimo įspūdžiais. Jie teigė, kad susipažinę su N. Liobikiene dar 

labiau pamėgo šeimos centrus, sustiprėjo noras gyventi krikščioniškomis vertybėmis ir savanoriauti. 

Jautėme, kad Nijolė Liobikienė tapo ir pažinksaviukų mama.  

-jš-  
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DĖMESIO! 
Kviečiame apsilankyti stipriai atsinaujinusioje internetinėje svetainėje  

www.pazinksave.eu 

 

NAUJOVĖS: 

1. Rubrika „KLAUSK“, tai galimybė anonimiškai užduoti rūpimus klausimus, susijusius su rengimusi 

šeimai, meile, lytiškumu. Į klausimus atsakinėja „Pažink save“ savanoriai ir koordinatoriai. Išbandyk! 

 

2. Pasirodė NAUJAS „PAŽINK SAVE“ PROGRAMOS PRISTATYMO VIDEO KLIPAS, 

IR JIS VISAS JŪSŲ! Spausk nuorodą http://www.pazinksave.eu/naujienos.html ir nutark, kokio ilgumo 

PS pristatymo klipui turi laiko.  Nesigailėsi.  

 

3. Programa „Pažink save“ Pasvalyje balandžio 19–21 d.  Tai neeilinė proga jaunimui norinčiam 

diskutuoti temomis apie lytiškumą, meilę, draugavimą, seksą. Informacija ir registracija:  
http://www.pazinksave.eu/naujienos.html  

 

 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

 

Kas antrą antradienį klasės valandėlių metu Kaišiadorių V. Giržado progimnazijoje vyksta tolimojo 

jaunimo rengimo šeimai tęstiniai užsiėmimai „Ieškok savęs“. Užsiėmimuose dalyvauja 15 mergaičių. 

Kaišiadoriečių 7- tokių atsiliepimai: 

 „Man patinka šios pamokos, nes galima padiskutuoti ir pakalbėti apie temą labai plačiai“. 

 „Man jie patinka, atrandu ką nors naujo, nematyto, pabendrauju su žmogumi, o ne su suvaržytu 

mokytoju. Bendraujam nuoširdžiai, daug jausmo, tikro nuoširdumo“. 

 „Manau šie susitikimai yra labai įdomūs, naudingi. Visos temos ir pokalbiai man patinka, kai ką 

žinojau iš anksčiau, o per susitikimus prisiminiau. Man viskas patinka.“.  

-jb- 

Širvintų dekanato šeimos centras  
 

Po  lytiškumo  ir rengimo šeimai seminarų Širvintų mokyklose ypatingai nudžiugino moksleivių 

atsiliepimai: 

 Vertinu labai gerai, labai patiko. Puiki vaidyba, pasakoma mintis, verčia apmąstyti kiekvieną 

žingsnį, pažvelgti į savo sielos gelmes.". 

 ,,Patiko, bet per tą pamoką manyčiau buvo peršama viena nuomonė, o žmonės, kurie toleruoja 

kitokį žmonių pasirinkimą buvo nesuprasti. Viskas buvo sakoma kaip anomalija, bet tai juk jų 

pasirinkimas. Aš manau tai tikrai nėra gerai, bet tai jų pasirinkimas ...".  

 ,, K.Simonavičienės paskaitos tikrai įdomios. Mielai, jaunatviškai atsakinėja į mokinių užduotus 

klausimus. Diskutuojame".  

-iv- 

Telšių vyskupijos Klaipėdos dekanato šeimos centras 

 

Šeimos centro savanoriai lankosi miesto mokyklose kalbėdami šeiminėmis temomis. Pateikiame jaunimo 

atsiliepimus iš Klaipėdos Baltijos mokyklos: 

 „Labai patiko žinios apie kontracepciją bei ankstyvų lytinių santykių padarinius.“ 

 „Įdomu buvo padiskutuoti apie susivaldymą (lytinį).“ 

-ag- 

 

http://www.pazinksave.eu/
http://www.pazinksave.eu/naujienos.html
http://www.pazinksave.eu/naujienos.html
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Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

 

Kovo 5 d. „Romuvos“ gimnazijos psichologė 

organizavo seminarą gimnazistams, kurį vedė Šiaulių 

vyskupijos šeimos centro jaunimo programų 

koordinatorius Gediminas Krūmas. Susitikimo metu 

buvo gvildenamos „Pažink save“ programos temos. Į 

susitikimą atvyko dvidešimt trys 3–4 gimnazijos 

klasių mokiniai. 

Kovo 15–16 d. dvidešimt keturi Kuršėnų Lauryno 

Ivinskio gimnazijos 1–2 klasių mokiniai, lydimi 

dorinio ugdymo mokytojų, rinkosi į mokyklą. Jie dalyvavo Šiaulių vyskupijos šeimos centro 

organizuojamame savaitgalyje „Pažink save“. ŠVŠC Jaunimo programų koordinatorius G. Krūmas 

atvyko su savanoriais: Gertrūda, Audriumi, Jonu ir Airidu. Naktį Šeimos centro kapelionas Rimantas 

Pranskaitis aukojo šv. Mišias  gimnazijos aktų salėje. Jos vyko netradiciškai, dauguma tokią patirtį 

išgyveno pirmą kartą gyvenime.  

Balandžio 2 dieną Šiaulių vyskupijos 

pastoraciniuose centruose lankėsi Šiaulių 

Stasio Šalkauskio gimnazijos pirmokai, 

kurie dalyvavo Šeimos centro 

organizuojamoje paskaitoje „Lytiškumas: 

pasirinkimas ir apsisprendimas“. 15 

gimnazistų, lydimi gimnazijos socialinės 

pedagogės, kartu su šeimos centro jaunimo 

programų koordinatoriumi gvildeno savęs 

pažinimo temas. 

-gk- 

 

Sužadėtinių rengimas 
 

DĖMESIO 

Telšių vyskupijos šeimos centras organizuoja sužadėtinių rengėjų mokymus Tauragėje  

balandžio 19-21 d. tema ,,Krikščioniškas požiūris į lytiškumą“, ves lektorė N. Liobikienė. 
Registracija el. paštu: tvseimoscentras@gmail.com 
 

 

Telšių vyskupijos Klaipėdos dekanato šeimos centras 

 

Keletas sužadėtinių atsiliepimų: 

 „Jei kursai būtų neprivalomi, nesužinotume gerų būdų, kaip išgyventi krizes“ (25 m. dalyvė). 

 „Kursai labai reikalingi, požiūris į juos po visų paskaitų labai pasikeitė, prieš tai buvome nusiteikę 

skeptiškai, o po jų, pasisėmus labai daug naudingų žinių, sustiprėjo mūsų apsisprendimas dėl santuokos.“ 

 

Kretingos parapijos šeimos centras 
 

Keletas sužadėtinių atsiliepimų: 

 Aurimas ir Karina: „Buvo gera mokomoji medžiaga, įdomios temos. Patiko kunigų paskaitos. Kursai 

privertė susimąstyti apie svarbius santuokoje dalykus, tarpusavio santykius, ko dar trūksta bendravimui.“ 

mailto:tvseimoscentras@gmail.com
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 Egidijus ir Kristina: „Labai įdomios temos. Ypač patiko namų darbai, palikta daug vietos atviroms 

diskusijoms. Kursai atskleidė, kaip gerai mes vienas kitą pažįstam ir kokie artimi esame. Gaila, kad kursai 

greitai baigėsi, norėjom daugiau negu 8 susitikimų.“ 

 Artūras ir Ana: „Šie kursai tikrai naudingi ir reikalingi. Jie mums padėjo išvengti ginčų, rasti bendrą 

sutarimą, santarvę, vienybės siekimą.“ 

 Vytis ir Agnė: „Labai patiko susitikimai su kunigais. Buvo naudinga sužinoti Bažnyčios požiūrį į 

santuoką bei lytiškumą. Truputį trūko laiko didesnėms temų diskusijoms, asmeniniam bendravimui.“ 

-ag- 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

Vis labiau artėjant vestuvių sezonui, daugėja ir sužadėtinių porų, apsilankančių Šeimos centre. Tad kovo 

mėnesį sužadėtinių Santuokos sakramentui buvo parengta 220 porų. Dalis sužadėtinių buvo rengiami 

pagal atnaujintą Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programą, kur Santuokos sakramentui 

ruošiama grupėje iki 10 porų, ne tik pateikiant informaciją poroms, bet ir per praktines užduotis. 

-aš- 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

 

Gegužės 24–26 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. 

 

 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

 

Programa tėvams „Šitaip auginant paauglius” Kaišiadorių vyskupijos šeimos 

centre kiekvieną pirmadienį  tėveliai diskutuoja aktualiomis paauglystės temomis: 

„Kaip drausminti paauglius?“, „Kaip parodyti meilę savo paaugliui“, Kaip paauglį 

pagirti?“. Poros mielai dalinasi patirtimi, kūrybiškais problemų sprendimais.  

Dažnai pasidžiaugia, kad problemos tos pačios ne vien tik pas juos, prisipažįsta, kad  

ne visada moka girti, parodyti meilę, drausminti, tačiau užsiėmimai įkvepia įdėti 

daugiau pastangų  praktikuojant įgūdžius, atliekant namų darbus. 

Širvintų dekanato šeimos centras  

 

Širvintose tęsiama DVD seminaro ,,Per juokus į geresnę santuoką " peržiūra. Seminarą komentuoja ir 

diskusiją veda šeimos centro savanoris Raimundas Pilka. Pasibaigus seminarui susirinkusieji nuotaikingai 

dalinosi savo šeimyninio  gyvenimo akimirkomis. Ilgiau santuokoje gyvenančios šeimos liudijo apie tai, 

kad net rimčiau susipykus, galima rasti kompromisą ir džiaugtis bendryste. Vyrams pasiskundus, kad 

žmonos retai juos pagiria, šios šypsojosi ir teigė, kad dabar apie pagyrimus dažniau prisimins.  

 

Popiežiaus Benedikto XVI  katachezės šeimoms metu buvo nagrinėjama šeimų veikimo aplinkoje tema. 

Šią temą nutarėme pratęsti į kitą  susitikimą pasikviesdami  Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės 

bendruomenės seseris.   

      -iv- 

mailto:lsc@lcn.lt
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Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

Kovo 16 d Šeimos centre susirinko Kauno arkivyskupijos dekanatų 

Šeimos centrų vadovai. Susirinkimas prasidėjo bendra malda, po 

kurios dalyviai trumpai papasakojo apie džiaugsmus ir rūpesčius, 

iškylančius darbe su šeimomis ir sužadėtiniais skirtinguose šeimos 

centruose. Buvo aptartas bendradarbiavimas su dekanais, vykdomi 

projektai ir kitos aktualijos. 

Po to grupelėse susirinkusieji analizavo paskaitos ir grupinio darbo 

metodų skirtumus. Kauno I dekanato ŠC vadovė Raimonda 

Šemeklienė pasidalijo savo patirtimi skaitant paskaitas ir vedant 

sužadėtinių grupes, pristatė grupinio darbo esmę ir grupės dinamikos ypatumus. 

Po „rimtosios“ dalies apsilankėme Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) 

bažnyčioje. Brolis Rolandas Taučius OFM supažindino su bažnyčios 

istorija, pranciškonų vienuolynu ir neseniai duris atvėrusiais svečių 

namais „Domus Pacis“. Vienuolyno koplytėlėje brolis Rolandas 

pakvietė pasigilinti į šv. Pranciškaus Kūrinijos giesmę, kurioje šventasis 

visus Dievo kūrinius vadina broliais ir seserimis. Visus palietė brolio 

Rolando skaitoma giesmė ne tik lietuviškai, bet ir itališkai, taip pat 

nuoširdus žemaitiškas pasidalijimas patirtimi. Nors išėjus laukan pūtė 

žvarbus vėjas, kartu su šv. Pranciškumi norėjosi tarti: „Tegarbina Tave, 

mano Viešpatie, brolis vėjas, giedra, debesys ir visoks oras: per juos Tu savo kūriniams teiki 

gyvybingumą.“ 

-jl- 

Raseinių dekanato šeimos centras 

 

Raseinių parapijos namai gavėnios penktadieniais kvietė 

dalyvauti įvairiuose susitikimuose, filmų peržiūrose, 

paskaitose ir kt. Kovo 8 d. penktadienio vakaras buvo skirtas 

moterų ir vyrų tarpusavio santykiams. Kartu su Kauno 

arkivyskupijos šeimos centro psichologe Zita Vasiliauskaite 

susirinkusieji ieškojo šeimos laimės recepto. Visi turime 

vieną gyvenimo tikslą – būti laimingi. Tačiau kas trukdo tą 

pasiekti? Kodėl tiek žmonių jaučiasi nelaimingi? Kaip 

suderinti laimės sampratą sutuoktiniams? Psichologė 

pasidalijo savo įžvalgomis iš mūsų kasdienybės, iš porų konsultavimo, atkreipė dėmesį į jaunimui didelę 

įtaką darančios žiniasklaidos kuriamą pseudo laimės įvaizdį, atsakė į susirinkusiųjų klausimus. 

-id- 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

 

Balandžio 26-27 dienomis vyks Mark Gungor seminaras „Per 

juokus į geresnę santuoką“. Šiame seminare poroms iš naujo 

pažinsite savo antrąją pusę, suprasite, kodėl kai kada ji/jis elgiasi 

ne taip, kaip jūs norėtumėte, ir ką tai galėtų reikšti. Tai geros 

nuotaikos ir naujo požiūrio į sutuoktinių santykius laikas. 

Seminaro pradžia balandžio 26 d. 18 val. Šiaulių pastoracinio 

centro Didžiojoje salėje. Kvietimus galima įsigyti Šiaulių vyskupijos šeimos centre (Tilžės 186, Šiauliai). 

-eg- 
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2013 m balandžio 27 dieną (šeštadienį) 12 val. 

organizuojamas susitikimas poroms, 
kurios nori pažinti natūralų šeimos planavimą ir Jono Pauliaus II kūno teologijos lobynus.  

 
Susitikimas vyks ŠIAULIŲ Pastoracinio centro Kirche in Not auditorijoje  

II aukšte (Tilžės g. 186, Šiauliai).  

 
Kviečiame poras iš visos Lietuvos susitikti, susipažinti ir bendrauti su šeimomis,  

kurios gyvena pagal NŠP metodus bei atsiliepia į Jono Pauliaus II kvietimą:  
„Padarykite tai savo gyvenimo misija – ją [kūno teologiją] supraskite, ja gyvenkite ir dalykitės su 

visais pažįstamais.“ 

  
Pakvieskite savo draugų šeimas ir atvykite kartu su vaikeliais, pasirūpinsime jų užimtumu.  

Apie dalyvavimą praneškite iki balandžio 25 d. Užsiregistravusiems išsiųsime išsamesnę informaciją apie 

susitikimą. 

Ona Juozaitienė mob. 861298819 arba el.paštu: kursenuseimoscentras@gmail.com  

 

 plakatas ir registracijos forma aplinkraščio prisegtuke.  

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 

 

 Vyko maldos vakaras šeimoms su evangelizacine bendruomene „Naujoji Sandora“. Sutuoktiniai dalijosi 

savo siekiais būti geresniais remiantis krikščioniškos lyderystės principais: „Tokie susitikimai labai gerai 

padeda stabtelėti, apmąstyti savo prioritetus ir vėl apsispręsti būti tobulesniais sutuoktiniais, tėvais, 

darbuotojais“ (38 m. tėtis). 

 „Psichodramos užsiėmimai praturtina kasdienybę, ypač sekmadienio šventimą“ (43 m. dalyvė). 

 Organizavome sutuoktinių poroms seminarą santykių praturtinimui: „Nuostabus laikas – pasimatymas 

mudviem su žmona. Išgirstą informaciją būtinai taikysime savo santykiuose“ (29 m. dalyvis). 

Tęstinė savipagalbos grupių veikla Klaipėdos ŠC: 

 Išsiskyrusiųjų „Vilties Kanos“ grupės dalyvės apie moteriškumo seminarą: „Labai patinka metodikos, 

padedančios geriau save pažinti, susigaudyti savo jausmuose ir apskritai pailsėti per šiuos susibūrimus“ 

(54 m. dalyvė). 

 „3 metų mokyklos“ dalyvis – sutuoktinis apie susitikimo naudą: „Labai džiugu dėl galimybės peržvelgti 

poros vaidmenų pavyzdžius – padeda geriau pažinti save, savo elgesio modelį ir keisti savo elgesį“ (42 m. 

dalyvis). 

-ag- 

Kretingos parapijos šeimos centras 

 

Kovo 1–7 d. Kretingos parapijos šeimos centras organizavo šeimų 

piligriminę kelionę autobusu į Romą  Žemaičių krikšto 600 metų 

jubiliejaus proga. Piligriminėje kelionėje dalyvavo 50 dalyvių, dauguma 

šeimų dalyvavo su vaikais. Kretingos parapijos piligrimai gyveno Šv. 

Felikso parapijoje pas brolius pranciškonus kapucinus, kurie su didele 

meile priėmė ir nuoširdžiai patarnavo suteikdami visas sąlygas 

piligrimiškai nakvynei ant grindų ir patys gamindami skanias vakarienes.  

Romoje šeimos drauge su kitais piligrimais iš Žemaitijos dalyvavo 

http://el.pa/
mailto:kursenuseimoscentras@gmail.com
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bendruose jubiliejaus renginiuose ir šventose Mišiose.      

„Mes džiaugiamės galėję išvysti gražųjį Romos miestą. Jis 

padarė mums nepaprastą įspūdį, nors laiko turėjome nedaug. 

Skubėjome kuo daugiau pamatyti, bet bažnyčios traukė ne tik savo 

grožiu, o užlaikydavo ir maldai. Kiek dar liko ko pamatyti!!! Keliavome 

po Romą kaip piligrimai, nešdamiesi su savimi maldas ir prašymus, 

tikėdami Dievo pagalba ir atsiliepimu.“                                    

Kelionėje nebuvo lydinčio kunigo ar vienuolio, bet Bažnyčios 

situacija tuo metu buvo tokia pati – be savo dvasinio vadovo, be 

popiežiaus, todėl piligrimai turėjo pasikliauti Dievu ir tikrai jautė  Jo vedimą ir palaikymą. Per tris dienas 

Romos „neįveiksi“, tad broliai kapucinai mielai kvietė vėl apsilankyti ir pratęsti užsimezgusią draugystę. 

Ši kelionė buvo puiki galimybė Kretingos parapijos šeimoms sustiprinti bendrystę ir drauge patirti puikių 

įspūdžių. 

 

 Kretingos parapijos maldų grupė kiekvieną trečiadienį renkasi pas seseris pranciškones misionieres 

adoracijai už savo, miesto šeimas. 
 Kretingos parapijos šeimos centro savanorių maldos grupė kas antrą trečiadienį susitinka pas kurią nors 

šeimą namuose melstis, studijuoti Šv. Rašto, žiūrėti filmo ir diskutuoti. 
-am- 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

Besilaukiančių šeimų mokyklėlė. Po truputėlį skverbiantis pavasariui 20 porų 

dalyvavo Besilaukiančių šeimų mokyklėlėje, kurioje sėmėsi žinių apie vaiko 

vystymąsi, praktinį ir psichologinį pasirengimą didžiajam gyvenimo įvykiui – 

vaiko gimimui, kaip rūpintis vaiku pirmosiomis jo 

gyvenimo savaitėmis.  

Taip pat 10 būsimų motinų lankė žindymo kursus, 

kuriuose turėjo galimybę daugiau sužinoti apie 

žindymo privalumus ir pasiruošti iššūkiams, su kuriais gali tekti susidurti 

žindymo metu. Taip pat jau antrąkart vyko žindymo palaikymo grupelė, kurioje 

vienąkart per mėnesį susitinka mamos palaikyti viena kitą iškilus žindymo 

sunkumams, dalytis gerąja patirtimi su besilaukiančiomis mamomis. Kovo mėnesį mamos diskutavo tema 

„Ilgo žindymo privalumai ir iššūkiai“.  

Mamų klubas. Šį mėnesį mamos diskutavo apie ekologišką tėvystę, dalijosi įžvalgomis apie natūralios 

higienos privalumus ir iššūkius, asmeninę patirtį, gamino segtukus savo dukrytėms ar draugų mergytėms, 

o prieš pat Šv. Velykas mamos su vaikais keliavo į Bažnytinio paveldo muziejų, kur, be ekskursijos 

dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Išraižyti vašku“. Jo metu susipažino su kiaušinių marginimo vašku 

tradicijomis ir pačios išbandė šį kiaušinių marginimo būdą.  

-aš 

 

 

 

Gyvybės dienos renginys, skirtas akcijai  

„Vienas iš mūsų“ 
2013 m. balandžio 25 dieną,  Aušros Vartų g. 12, Vilnius 

PROGRAMA 

 

16.00 – Vygantas Malinauskas „Akcija Vienas iš mūsų ir teisiniai klausimai“ 

16.30 – Agnė Fedaravičiūtė „Kamieninių ląstelių technologijos ir bioetiniai klausimai“ 
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17.30 – Laurynas Kasčiūnas „Akcijos Vienas iš mūsų tikslai ir eiga“ 
Europos Sąjungoje ir atskirose jos valstybėse narėse plačiai diskutuojama dėl žmogaus embriono statuso, 

embrioninių kamieninių ląstelių tyrimų. Iniciatyvos „Vienas iš mūsų“ rengėjai siekia surinkti vieną 

milijoną parašų iš ne mažiau kaip septynių valstybių narių (tarp jų ir Lietuvos), tai įpareigotų Europos 

Komisija apsvarstyti Europos Sąjungos teisės akto, reglamentuojančio žmogaus embriono apsaugą, 

parengimą. 

Lietuvoje jau surinkta nemažai parašų. Pasirašantiems piliečiams ir parašus renkantiems savanoriams kyla 

įvairių klausimų apie kamieninių ląstelių technologijas, jų panaudojimo etiką ir teisinį reguliavimą. 

Gyvybės dienai skirtame renginyje galėsite rasti atsakymus į visus šiuos klausimus. 

Išankstinės registracijos nebus, kviečiame atvykti tiesiai į renginį. 

Pagarbiai, 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro bendruomenė  

 

Šeimos politika 
 

Jau keletą mėnesių netyla diskusijos dėl Europos Tarybos konvencijos „Dėl smurto prieš moteris ir 

šeiminio smurto prevencijos bei kovos su juo“ pasirašymo ir ratifikavimo. Dalis ES šalių jau pasirašė, 

dalis lūkuriuoja. O ką daro Lietuva? Lietuvoje vyksta atpažinimo procesai – kokiomis nuostatomis iš tikro 

gyvena mūsų išrinkti politikai, kiek drąsių, išmintingų žingsnių pajėgia žengti aktyvūs katalikai ir, deja, 

kokia didelė katalikais save vadinančių tyla.  

Gerokai neramu širdyje, kai valdančiųjų daugumoje yra taip nusiteikusių 

(http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/gpurvaneckiene-genderistai-vel-atakuoja.d?id=61016107#ixzz2Q8j9gcYc). Turint 

laiko, pasiskaičius ilgiau www.delfi.lt genda nuotaika ir kyla nerimas, kaip darželyje gali būti ugdomi 

mano vaikai. Būdama 18 metų, galvojau, kaip gerai, kad augu, bręstu jau Nepriklausomoje Lietuvoje, 

buvau rami, kad mano laisvės ir teisės nebus suvaržomos, kad Lietuvos buvimas ES nare man atveria 

kelius į pasaulį, pažangą. Bet dabar apsidairius atrodo, kad dalį visuomenės ištiko „mąstymo krizė“ ir, 

padėk Dieve, kad politikai nenuvairuotų mūsų šalies klystkelių link.  

Ir galvoji, paprastas žmogus, ką gali padaryti? Išsiunčiau kreipimąsi dėl konvencijos LR Prezidentei, LR 

Seimo Pirmininkui, Žmogaus teisų komitetui, su programos „Pažink save“ savanoriais taip pat siuntėm 

kreipimąsi. Labai širdy dėkoju ir džiaugiuosi Nacionaline šeimų ir tėvų asociacija. Manau, jeigu ne jie, 

apskritai gyventume kreivų veidrodžių karalystėje – nesuuostume, kokie dokumentai pasirašinėjami ir ko 

siekiama, nepamatytume tikrųjų valdžion išrinktųjų veidų.  

Nesusigaudantiems, kur slypi konvencijos pavojai, siūlau labai paprastą ir aiškų straipsnį 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-04-08-dainius-vinciunas-kodel-vis-tik-ne/98617. Išsamus ir 

aukšto lygio Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos kreipimasis - http://www.nsta.lt/index.php/pozic . Dar 

nesančius, labai kviečiame prisijunti prie šios asociacijos. Kaip tai padaryti rasite 

http://www.nsta.lt/index.php/naryste .  

Dar, kol turime laiko, parašykite politikams (ypač savo rinktiems) laiškus, ragindami nepasirašyti šios 

konvencijos. O jei kiekvienas parašytume po laišką?  

-jš-  

 

 

http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/gpurvaneckiene-genderistai-vel-atakuoja.d?id=61016107#ixzz2Q8j9gcYc
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-04-08-dainius-vinciunas-kodel-vis-tik-ne/98617
http://www.nsta.lt/index.php/pozic
http://www.nsta.lt/index.php/naryste

