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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

   
 

Šiandien – Tarptautinė Šeimos diena. Jungtinių Tautų sprendimu pasaulyje ji minima nuo 1994 

metų. Mūsų Konstitucijoje parašyta, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Tėvai turi teisę ir 

pareigą auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti, o 

vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą. Daugumai žmonių šeima – 

saugumo ir laimės vieta, kur visi išmoksta solidariai gyventi. Nepaisant greitų socialinių pokyčių, šeima – 

kiekvienos visuomenės stabilumo centras. Kiekvienoje kultūroje šeima yra žinoma kaip patikimiausia 

solidarumo forma, garantuojanti visuomenės išlikimą. Taigi šeima – vertybė ir nepamainomas gėris visai 

visuomenei. Šeimoje mes formuojamės, augame, tobulėjame, 

atsipalaiduojame. Šeima visada vaidins patį svarbiausią vaidmenį mūsų 

ir visuomenės „teatro scenoje“. Kaip tik todėl kartais turime pakovoti 

už savo vertybes, nes bandymų trinti ribas tarp santuokoje gyvenančių 

šeimų ir kitų sugyvenimo formų, tarp gyvybės ir mirties, tarp blogio ir 

gėrio tikrai netrūksta. Todėl dar kartą kviečiu visus pasirašyti ir prašyti 

pasirašyti draugus ir pažįstamus akcijoje „VIENAS IŠ MŪSŲ“. 

Pasirašyti galite www.bernardinai.lt ir www.lietuvosseimoscnetras.lt 

bei www.vasc.lt/page/210 
 Lygiai taip pat kviečiu rašyti savo rinktiems seimūnams, kad 

pasirašius ir ratifikavus konvenciją DĖL SMURTO PRIEŠ MOTERIS IR ŠEIMINIO SMURTO 

PREVENCIJOS BEI KOVOS SU JUO būtų įteisinta socialinės lyties (gender) kategorija. Konvencijoje 

lytis pirmąsyk būtų apibrėžiama tik kaip visuomenės suformuoti vaidmenys, elgsena, veikla ir bruožai 

(gender) (I sk. 3 str. c). Nebelikus biologinio pamato, lytis pradedama suvokti kaip keičiamas konstruktas. 

Toks niekuo nepagrįstas požiūris turėtų būti įtvirtintas Lietuvos teisinėje sistemoje, nors nėra aišku, kaip 

tai prisidėtų prie smurto mažinimo.  

 Konvencija įtvirtinama nauja diskriminacijos forma dėl lyties tapatumo (4 str. 3 dalis). Jei lyties 

tapatumo sutrikimas, kuris iki šiol klasifikuojamas kaip psichikos sutrikimas, būtų prilyginamas normaliai 

būsenai, vaikai, užuot sulaukę pagalbos vaikystėje identifikuotis su savo biologine lytimi, būtų skatinami 

su ja nesitapatinti. Ratifikuodama Konvenciją Lietuva įsipareigotų diegti lyčių vaidmenų be stereotipų 

ideologiją švietimo įstaigose, taip pat ir vaikų darželiuose.  

 Lietuva būtų skatinama imtis priemonių, „kuriomis būtų skatinami vyrų ir moterų socialinio ir 

kultūrinio elgesio modelio pokyčiai siekiant išnaikinti prietarus, papročius, tradicijas ir visą kitą praktiką, 

grindžiamą moters nepilnavertiškumo idėja ar stereotipiniais moterims ir vyrams priskiriamais 

vaidmenimis“ (III sk. 12 str. 1). Tokios nuostatos Lietuvos kultūrines ir religines tradicijas paverčia 

moterų grėsmės šaltiniu.  

 Konvencija iš esmės „įteisintų“ smurtą prieš smurtautoją, nes visas dėmesys koncentruojamas į 

„kovą“ prieš smurtą bei baudžiamąjį persekiojimą. t. y. orientuojamasi į pasekmes, o  veiksminga 

prevencija nenumatyta, todėl  realiai nepagerintų situacijos. Smurtas sukelia tik smurtą, šios problemos 

nepašalinsime vien įstatymu ir fizine jėga.  

 Trumpai tariant, rašykite, kad prisidengiant kova su smurtu prieš moteris Lietuvoje bandoma 

įteisinti privilegijas netradicinėms lytinėms orientacijoms.  
 Dar vienas problema – pataisos DĖL VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO 

PROJEKTO Nr. XIIP-317 IR NR. XIIP-321. Raskite laiko ir paskaitykite šias pataisas. NŠTA yra 

http://www.bernardinai.lt/
http://www.lietuvosseimoscnetras.lt/
http://www.vasc.lt/page/210
http://www.nsta.lt/index.php/pozicija/67-del-vaiko-teisiu-apsaugos-pagrindu-istatymo-projekto-nr-xiip-317-ir-nr-xiip-321
http://www.nsta.lt/index.php/pozicija/67-del-vaiko-teisiu-apsaugos-pagrindu-istatymo-projekto-nr-xiip-317-ir-nr-xiip-321
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pateikusi savo požiūrį šiuo klausimu http://www.nsta.lt/index.php/pozicija/67-del-vaiko-teisiu-apsaugos-

pagrindu-istatymo-projekto-nr-xiip-317-ir-nr-xiip-321  

 Netylėkite, nes, įteisinus visą šitą šlamštą, trintis visuomenėje tik padidėtų. Šiuo metu tai galime 

matyti Prancūzijoje. Priėmus šią Konvenciją ir įstatymo pataisas kovoti su tuo, kad gėjams nebūtų 

leidžiama įvaikinti vaikų, būtų beveik neįmanoma. Raskite laiko ir parašykite savo rinktiems Seimo 

nariams, ką galvojate šiais klausimais. 

-dl- 

  Jaunimo rengimas šeimai  
 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

Balandį užbaigtas jungtinis ,,Pažink save“ programos ir  Kauno katechetikos centro 

projektas – lytiškumo ugdymo šeštadieniai jaunimui, besirengiančiam Sutvirtinimo 

sakramentui. Susitikimų koordinatorė – salezietė Liucija Grybauskaitė. 5 grupės sutvirtinamųjų turėjo 

ypatingus susitikimus lytiškumo tema. Gausus būrys savanorių (medikai, ,,Pažink save“ programos 

savanoriai) buvo pasirengę kalbėti jaunimui meilės, gyvybės klausimais. Diena būdavo užbaigiama šv. 

Mišiomis. Jaunuoliai buvo kviečiami rašyti laiškus Dievui ir problemas, susijusias su lytiškumu, pavesti 

Jo malonei. Sutvirtinimo sakramentui besirengiančiam jaunimui ypač reikalingas Bažnyčios mokymas, 

apimantis taip svarbią lytiškumo sritį. Tikslingas bendradarbiavimas pasiteisino. Jungtinę savanorių 

komandą siekiama burti ir kitais mokslo metais. 

-av- 

Telšių vyskupijos Klaipėdos dekanato šeimos centras 

Šeimos centro savanoris Aidas lankėsi Paslaugų ir verslo mokykloje. Susitikime „Seksas rytoj“ vyko 

intensyvios diskusijos .  

-ag- 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras  

 

Balandžio 19–21 d. Žadeikiuose, Pasvalio r., vyko „Pažink save“ 

programa jaunimui. Dalyvavo 37 jaunuoliai, didžioji dalis iš 

Pasvalio dekanato. Nors jau kvepėjo pavasariu ir gamta ruošėsi 

didžiajam sprogimui – šiluma dar nelepino. Edukacinio centro 

patalpos (mokymai vyko B. Brazdžionio edukaciniame centre) 

taip pat nelepino patogumais. Tačiau kartais neturėjimas tampa 

privalumu atrasti ir pastebėti svarbesnius dalykus. Ko gero, tai 

buvo ir pačios programos „patikrinimas“. Įprastai mokymai 

vyksta patogiuose rekolekcijų ar svečių namuose, tad išvykdami 

visi džiaugiasi savaitgalio sėkme, bendryste, naujomis žiniomis ir pan. Po šio savaitgalio jaunimas taip 

pat nenoriai skirstėsi, nors buvo pavargę, tačiau praturtėję, susidraugavę ir, tikime, gavę vertybinį postūmį 

savo gyvenimus planuoti programos dvasia.  

Norėtųsi pasidžiaugti jungtine Panevėžio, Pasvalio ir Kauno komanda (pasiruošimą vykdė Panevėžio ir 

Kauno ,,Pažink save“ vadovės Jolanta ir Asta). Visi sėkmingai ištvėrė nepatogumus ir stengėsi dalyviams 

perduoti savo patirtį, liudijo savo gyvenimą ir kvietė nebijoti vartotojiškame pasaulyje būti drąsiems 

ginant savo vertybines nuostatas.  

http://www.nsta.lt/index.php/pozicija/67-del-vaiko-teisiu-apsaugos-pagrindu-istatymo-projekto-nr-xiip-317-ir-nr-xiip-321
http://www.nsta.lt/index.php/pozicija/67-del-vaiko-teisiu-apsaugos-pagrindu-istatymo-projekto-nr-xiip-317-ir-nr-xiip-321
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Visus sužavėjo jaunos Igno ir Sandros šeimos liudijimas, nuoširdus pasidalijimas savo gyvenimo ir 

draugystės patirtimis. Ačiū jiems.  

Ypač norisi pasveikinti naujokus: pirmą kartą šioje programoje temas pristatė Dovilė, Iveta, Jonas, Juozas 

ir Andrius. Jiems puikiai sekėsi, todėl tikime, kad šie jauni žmonės, papildę komandą, ir toliau augs ir 

tobulės „Pažink save“ veikloje. 

-jm- 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Dar 2012 m. gruodžio mėnesį Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

sulaukė skambučio su kvietimu atvykti į Vilniaus Žemynos gimnaziją. 

Taigi balandžio mėnesį programa „Pažink save“ nukeliavo pas Žemynos 

dešimtokus. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro jaunimo programų 

koordinatorė Dalia užsiėmimus vedė trims tikybą lankančioms 10 

klasėms. Iš viso trijuose užsiėmimuose dalyvavo beveik penkiasdešimt 

jaunuolių. Temą „Aš ir mano ateitis“ iš anksto pasirinko tikybos 

mokytoja ir patys mokiniai. Užsiėmimų metu mokiniai žiūrėjo filmą, braižė savo gyvenimo grafikus, 

grupelėse kūrė vaidybines situacijas ir jas suvaidino klasės draugams. Susitikimai praėjo turiningai, 

įdomiai, smagu, kad mokiniai aktyviai įsitraukė į visas užduotis bei diskusijas. Atsisveikinome iki kitų 

mokslo metų.  

-aš 

 

DĖMESIO! 

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

rengimusi šeimai, meile, lytiškumu. Į klausimus atsakinėja „Pažink save“ savanoriai ir 

koordinatoriai. Išbandyk! http://ask.fm/pazinksave .  
 

 

Sužadėtinių rengimas 
 

DĖMESIO 

Telšių vyskupijos šeimos centras organizuoja sužadėtinių rengėjų mokymus Tauragėje 

gegužės 25–26 d. tema ,,Grupinio darbo metodika“. Ves lektorė V. Benaitienė.  

Gali dalyvauti ir kitų vyskupijų savanoriai. 
Registracija el. paštu: tvseimoscentras@gmail.com . 

 

 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 
 

Nuo šių metų Panevėžio vyskupijoje sužadėtinių kursuose kreipiamas dar didesnis 

dėmesys į natūralų šeimos planavimą (NŠP) ir vaisingumo pažinimą. Panevėžyje ir 

Pasvalyje 5–6 tema sužadėtiniai ne tik teoriškai supažindinami su Katalikų 

Bažnyčios mokymu apie lytiškumą, NŠP metodais, bet pateikiamos ir praktinės 

užduotys: vaisingumo žemėlapių pildymas ir sprendimas (dengiančios linijos 

nubrėžimas, vaisingumo lango pradžios ir pabaigos nustatymas, piko pažymėjimas, 

trukdžių įvertinimas ir pan.).  

Žinoma, per tokį trumpą laiką visko išmokti ir sužinoti visas subtilybes (pvz., 

http://ask.fm/pazinksave
mailto:tvseimoscentras@gmail.com
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vaisingumas netipinėse situacijose) tikrai nėra įmanoma. Tačiau tai ir nėra sužadėtinių kursų tikslas. Šių 

temų tikslas – atskleisti KB požiūrį į lytiškumą, supažindinti su moters ir vyro vaisingumu ir pateikti 

efektyvius ir šiuolaikiškus šeimos planavimo būdus, kurie šiandieniniam žmogui išsklaidytų mitus apie 

NŠP nepatikimumą, nemoksliškumą arba net per didelį sudėtingumą. Kaip rodo dešimtmečio praktika, 

vien teorinių žinių neužtenka – dažniausiai jos ir pasilieka vien teorija (su kai kuriomis išimtimis). 

Patiems dalyviams atliekant užduotis, sprendžiant lenteles dažniausiai šie mitai išsisklaido. Ypač aktyviai 

į šį darbą įsitraukia sužadėtiniai vyrai, kurie vėliau reziumuoja: „Čia nieko sudėtinga nėra – viskas 

paprasta ir aišku.“ Žinoma, iki visiško aiškumo dar teks padirbėti. Jiems pasiūloma atvykti į tolesnius 

mokymus ir susitikimus Šeimos centre. Tačiau galime pasidžiaugti, jog ir tą trumpą 4 val. kursų limitą 

išnaudojame maksimaliai, pateikdami koncentruotą „vairuotojų kursų medžiagą“. Todėl viltingai tikimės, 

kad jų gyvenimo kelyje sumažės „avarijų“. Beje, čia paminėjau tik kursų 5–6 temas. O norint gauti 

„diplomą“ juk reikia išklausyt ir kitas, ne mažiau svarbias temas, kuriose taip pat pateikiamos ne tik 

vertingos teorinės žinios, bet atliekamos ir praktinės užduotys. Šiose temose lektoriai taip pat ieško vis 

naujesnių, įdomesnių priemonių ir veiksmingesnių metodų.  

Tikimės, kad NŠP sklaida sėkmingai vyks visoje vyskupijoje, kadangi NŠP mokytojų yra ne tik 

Panevėžyje, bet ir kituose dekanatuose: Anykščiuose – 2 mokytojos, Biržuose – 1, Kupiškyje – 1, 

Pasvalyje – 1, Rokiškyje – 1, Utenoje – 2. 
 

Keletas sužadėtinių atsiliepimų: 

* Labai gera informacija apie nėštumo planavimą, praktinių darbelių užduotys, lytiškumo suvokimas. 

* Labai patiko ir buvo naudinga natūralaus šeimos planavimo tema, pratybų užduotys. 

* Sužinojome daug nauja apie vaisingumo pažinimą ir manome, kad tikrai tai mums pravers ateityje. 

-jš- 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

 

Gegužės 19–21d. Tauragėje vyko sužadėtinų rengėjų mokymai tema ,,Krikščioniškas požiūris į 

lytiškumą“, kuriuos vedė lektorė Nijolė Liobikienė. Gražaus pavasario dienas savanoriai skyrė tam, kad 

galėtų pasirengti darbui su sužadėtiniais. Gerbiamos lektorės paskaitos sulaukia puikių atsiliepimų ir daug 

nuoširdžių padėkos žodžių.  

-lv-  
 

Kretingos parapijos šeimos centras 

Kretingos parapijos šeimos centre pavasaris ir vasara yra pats darbymetis rengiant santuokai 

sužadėtinius. Kadangi dirbama grupėmis ir kursus veda savanorių sutuoktinių poros, tai grupė nespėja 

keisti grupės. Gegužės pirmomis dienomis grupę baigė vesti Vitalius ir Dalina Kuprėnai, ir tuoj pat naują 

grupę pradėjo Arūnas ir Vija Srėbaliai, o jiems nespėjus įpusėti vėlgi naują grupę pradėjo Saulius ir Nastė 

Šopagos. Daug kursuose darbuojasi ir parapijos kunigai. Klebonas br. Antanas Blužas OFM ateina į 

pirmąjį susitikimą pasveikinti sužadėtinių, motyvuoti juos gerai pasirengti Santuokos sakramentui ir 

palaikyti vedėjų, vėliau jis veda temą „Dievas ir Bažnyčia“, atskirame susitikime kursų pabaigoje kviečia 

visą sužadėtinių grupę į bažnyčią ir ten veda išsamią šv. Mišių katechezę, kuri sužadėtiniams labai 

patinka. Kunigas br. Antanas Grabnickas veda temą apie Sutaikinimo sakramentą. Savanoriai sutuoktiniai 

labai džiaugiasi tokiu brolių kunigų bendradarbiavimu, nes tai yra didžiulė pagalba ir palaikymas, be to, 

kursai tampa tikrai kokybiški ir naudingi sužadėtiniams pažįstant Bažnyčios mokymą apie santuoką ir 

šeimą, dažnai padeda poroms geriau pažinti Dievą ir sugrįžti į Bažnyčią 

 

Gegužės 8 d. Kretingos parapijos šeimos centro savanoriai susirinko į 

pirmąjį susitikimą su naujuoju parapijos klebonu broliu Antanu Blužu 

OFM, paskirtu į Kretingą kovo mėn.  

Visiems rūpėjo susipažinti su klebonu, išgirsti jo viltis, planus ir lūkesčius 

Šeimos centro veikloje, drauge aptarti nuveiktus darbus, pasidalyti savo 

patirtimi ir iššūkiais vedant sužadėtinių kursus, organizuojant veiklą su 

šeimomis. Brolis Antanas savo ruožtu norėjo sužinoti, kokie yra savanorių 
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norai, svajonės, poreikiai, koks šeimos centro tikslas rengiant sužadėtinius santuokai, ko mes siekiame 

organizuodami renginius sutuoktiniams, šeimoms? Ar tik apsiribojame kursų vedimu, renginio 

organizavimu, ar siekiame, kad Evangelijos žinia kuo geriau ir kokybiškiau pasiektų žmones, kad jie taptų 

sąmoningais Katalikų Bažnyčios nariais, vieningo parapijos organizmo nariais, bendruomene, 

patarnaujančia vieni kitiems? Buvo tikrai naudinga pamąstyti, padiskutuoti. Buvo nutarta susitikti su 

klebonu kartą per mėnesį ir toliau glaudžiai bendradarbiauti. 

-am- 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 

Intensyvus sužadėtinių rengimosi metas – darbas parapijų praktinėse grupelėse, srautiniai bei individualūs 

susitikimai Šeimos centre. Ne maža saujelė vyresnės kartos besirengiančių santuokai – įdomi bendrystės 

patirtis su jais  

Džiugesys vykdant programą – sužadėtinių grįžtamasis ryšys: 

 Stengsimės dažniau dalyvauti šv. Mišiose (20 m. sužadėtiniai) 

 Manau, kiekvienai būsimai santuokos porai tokių paskaitų kursus reikia pereiti būtinai. Visai kitas 

požiūris į Bažnyčią ir jos bendrumą su santuoka (25 m. sužadėtinė) 

-ag- 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 
 

 Krentant sniegui balandžio pradžioje, plieskiant saulei mėnesio pabaigoje, Šeimos centre šį 

mėnesį, be įprastų veiklų, vyko intensyvus darbas organizuojant Gyvybės dienos renginį, „Sužadėtinių 

rengimo Santuokos sakramentui“ programos vedėjų mokymus. 

Balandžio 12–13 dienomis Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre vyko „Sužadėtinių rengimo Santuokos 

sakramentui“ programos vedėjų mokymai. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro lektorius Algirdas 

Petronis pristatė darbo su grupe aspektus, Lietuvos šeimos centro vadovė Dalia Lukėnienė pristatė 

„Naujosios sužadėtinių rengimo programos“ temas, užsiėmimų seką ir eigą, turinį, praktines užduotis 

sužadėtiniams. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro lektorius Gintautas Vaitoška kalbėjo apie 

psichologinius ir dvasinius natūralaus šeimos planavimo aspektus. Mokymų dalyviai aktyviai klausėsi, 

diskutavo, vykdė praktines užduotis. Numatytas tęstinis susitikimas gegužės mėnesį.  

 Sužadėtinių rengimas santuokos sakramentui. Vis labiau artėjant vasarai, balandžio mėnesį 

sužadėtinių Santuokos sakramentui buvo parengta tikrai nemažai – apie 250 porų, iš jų dalis – pagal 

atnaujintą sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programą. 
-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 

 

Gyvybės dienos šventę Širvintų šeimos centro savanoriai ir svečiai pradėjo dalyvaudami šv. Mišiose 

Šešuolių bažnyčioje. Mišias aukojo Šešuolių klebonas mons.  

 

mailto:lsc@lcn.lt
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Juozapas Dabravolskis. Po šv. Mišių šeimos su vaikučiais sėdosi į 

automobilius ir ilga kolona patraukė į būsimą mišką – žemės plotą, 

kurį prieš trejus metus apsodino medeliais. Smagiai per neseniai 

suartą arimą, truputį šlapią pievą, visas būrys tėvų, mamų ir vaikučių 

pasileido prie tolumoje boluojančių eglaičių. Nors ir nedidelės, tačiau 

tvirtai šaknimis į žemę įsikibusios, jos stiebėsi aukštyn. Prieš trejus 

metus šias eglutes sodinę Raimundo ir Neringos vaikučiai, gerokai 

paūgėję, džiaugėsi matomais rezultatais, o mažasis Lukas, kuris 

tuomet sodinime nedalyvavo – jam dar tik metukai – paslaptingai 

šypsojosi. Augančio miškelio pavadinimas ,,Gyvybės medžiai“ 

simboliškai tiko ir šiai šeimai, auginančiai  keturis sūnus – būsimus ąžuolus. Tuos trejus metus medžius 

prižiūrėjo ir nuo miško žvėrių saugojo Šešuolių girininkas Virgis Šalčiūnas. Jo dukrelės ir žmona Jūratė 

pasakojo, kaip tėtis, saugodamas egles, padengė jų viršūnes specialia medžiaga, atbaidančia laukinius 

žvėris – ypač stirnas. Padainavę dainą „Aš pasėjau ąžuolą“, visi linksmai pajudėjo atgal prie automobilių. 

Kiek pavažiavę, keliauninkai sustojo prie didžiulio akmens ir ant kalvos pastatyto medinio kryžiaus. Ši 

vieta mena Lietuvos didvyrių – partizanų, kovojusių už laisvę, narsą ir pasiaukojimą. Kryžius 

pašventintas mons. Alfonso Svarinsko, o akmenyje iškalta Lietuvos okupacijos data. Kiekvienas mintyse 

sukalbėjo ,,Amžintąjį atilsį“ žuvusiems ir negrįžusiems iš tremties. Galiausiai pavargę ir praalkę visi 

pasuko miško aikštelės pusėn, kur sukūrę laužą pasišildė, dalijosi atsineštinėmis vaišėmis, dainavo 

liaudies dainas. Jaukus gyvybės dienos paminėjimas ne tik priminė, kokia svarbi ir prasminga kiekviena 

gyvybė, bet ir leido pasidžiaugti bendrais darbais, mintimis, svajonėmis.    

-iv- 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

Šv. Monikos mamų klubas. Mamyčių ir mažylių draugystė šv. 

Monikos mamų klubelyje tęsiasi. Nenuostabu, kad nuolat vyksta 

natūrali kaita – vieni iškeliauja į darželį, mamos grįžta į darbelį, kelios 

mamytės iš besilaukiančių tapo šviežiomis mamytėmis, na o klubelis 

vis pasipildo naujais lankytojais. 

Balandžio mėnesį, minėdamos Gyvybės dieną ir atkreipdamos dėmesį 

į šių metų temą, porą susitikimų mamytės nuoširdžiai diskutavo globos 

bei įvaikinimo tema, kiek ši Lietuvos situacija turėtų  mus ir mūsų 

šeimas liesti asmeniškai. Apie pačius įvairiausius jausmus bei 

išgyvenimus antrojo susitikimo metu dalijosi mama, turinti dviejų vaikučių globos patirtį. Šios 

nuoširdžios diskusijos tikrai sukėlė daug jausmų, įspūdžių ir iškėlė kiekvienai vis kitokių neatsakytų 

klausimų, atsakymai į kuriuos turės ateiti jau asmeniškai. Taip pat šeimos, turinčios galimybę, dalyvavo 

susitikimuose apie vaikų ugdymą su psichologu Aceti iš Italijos. 

O atkeliavus taip ilgai lauktiems vasariškiems orams mamyčių klubas keliasi į sodelius, kiemelius, 

žolynus. Šį sezono etapą pradėjome svečiuose pas mamytę Jonę, kur mažieji lepinosi saldžiu miegu 

puikiame pušyno ore, o mamytės gardžia arbata ir bendravimu. 

           -rš- 

 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

 

Mamų klubas ką tik atšventė savo 3 metų gimtadienį. Mamos su vaikais ne tik 

šventė, bet pasirašė ir išsiuntė kreipimąsi LR prezidentei, LR Seimo frakcijų 

vadovams dėl 2011m. Europos tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir 

šeiminio smurto prevencijos bei kovos su juo. 

-jm- 
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Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlė  kovo mėnesį sulaukė 42 dalyvių (27 šeimų), norinčių kuo geriau 

pasiruošti vaikelio atėjimui. Pati populiariausia, kaip ir visada, gydytojo ginekologo Ž. Janušausko  

paskaita apie gimdymą. Antroje vietoje – gyd. neonatologės O. Verseckaitės ir akušerės D. Žarskuvienės 

paskaitos apie naujagimių priežiūrą ir žindymą. Tačiau norisi pasidžiaugti, jog vis daugiau dalyvių domisi 

tema apie kūdikio krikštą (kun. P. Andžejevski), o taip pat daugėja ir norinčių sužinoti apie vaisingumo 

sugrįžimą po gimdymo (J. Šaumanienė). 

-jm- 

 

Programa  Panevėžio moterų pataisos namuose. Besidžiaugdami gražiu būriu jaunimo, 

puikiomis šeimomis neturime pamiršti ir kitokių mamų, žmonų, seserų, kurios dėl 

įvairiausių priežasčių yra atvežtos iš įvairių Lietuvos kampelių ir šiuo metu gyvena  

Panevėžio moterų pataisos namuose.  Jas aplankome du kartus per mėnesį. Nėra tai maloni 

aplinka, kurioje norėtųsi vis lankytis. Tačiau per susitikimus dėkingumu švytinčios moterų 

akys neleidžia ramiai atsisakyti šių vizitų, nors jie ir nėra įtraukti į prioritetines Šeimos 

centrų programas. Per vieną paskutinių susitikimų moterys su džiaugsmu priėmė dovanėles – spalvotus 

rožinius ir atspausdintas maldas. Po to visos kartu, apmąstydamos paslaptis, pasinaudojusios puikia knyga 

sukalbėjome vieną Rožinio dalį. Keletui moterų tai buvo ne naujiena, o daugumai – pirmoji tokia praktika 

gyvenime. Jos pažadėjo atlikti namų darbus – kasdien kalbėti Rožinio maldą. Žinoma, tų namų darbų 

patikrinimas – jau ne Šeimos centro rūpestis  

 

Balandžio 28 d. Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje po 12 val. šv. Mišių (jas 

aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas) buvo pašventintas paminklas „Tau, negimęs kūdiki...“ 

    -jš- 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 

Pradėjome Tėvystės įgūdžių programos įgyvendinimą. Dalyviai su entuziazmu kibo į darbą su savimi. 

 

Tęstinė savipagalbos grupių veikla 

 Išsiskyrusiųjų „Vilties kanos“ grupės vadovė Alma Vilniuje dirbo komandoje organizuojant 

rekolekcijas „Rachelės vynuogynas“  

 „3 metų mokyklos“ dalyviai balandžio mėnesį mokėsi kasdienos situacijose atpažinti savo 

vaidmenis bei koreguoti įsisenėjusias bendravimo klišes. 

-ag- 

 

 Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

Besilaukiančių šeimų mokyklėlė. Besilaukiančių šeimų mokyklėlėje dalyvavo 17 porų, kurios sėmėsi 

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

gimimui, kaip rūpintis vaiku pirmosiomis jo gyvenimo savaitėmis.  

Taip pat 12 besilaukiančių mamų lankė žindymo kursus, kuriuose turėjo 

galimybę daugiau sužinoti apie žindymo privalumus ir pasiruošti iššūkiams, su 

kuriais gali tekti susidurti žindymo metu. Taip pat vyko žindymo palaikymo 

grupelė, kurioje vienąkart per mėnesį susitinka mamos palaikyti viena kitą 

iškylančiuose žindymo sunkumuose, dalintis gerąja patirtimi su besilaukiančiomis 

mamomis. Balandžio mėnesį mamos diskutavo apie nujunkymo rūšis, vaiko 
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pasirengimo nujunkymui rodomus ženklus, kylančius iššūkius.  

Mamų klubas. Balandžio mėnesį mamos rišo medžiagines lėlytes, kurioms nereikėjo 

jokių adatų, gamino lankelius mergaitėms, aktyviai dalyvavo ir diskutavo 

psichologės paskaitoje „Ikimokyklinio amžiaus vaiko ypatumai: poreikiai, elgesys, 

kylantys sunkumai, miegas, baimės“, taip pat keliavo į jaunųjų gamtininkų centrą, 

kur ir mamos, ir jų vaikai susipažino su daugybe rūšių vietinių ir egzotinių gyvūnų.   

 -aš- 

 

Darbuotojų ugdymas 
 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

 

Kelionė į Amsterdamą. Balandžio 8–10 dienomis Šiaulių 

vyskupijos šeimos centro darbuotojos Renata ir Edita bei savanorė 

Jolita buvo išvykusios į Amsterdamą pagal projektą „Dora ir 

moralė – tvirtos šeimos pagrindas“. Tai bendras projektas su 

Šiaulių raj. moterų organizacija „Atgaiva“. Šios kelionės tikslas 

buvo susitikti su Amsterdamo miesto socialinių paslaugų bei 

savanorių centrais, taip pat pasimatyti su organizacijos „Adomas ir 

Ieva“ darbuotojomis. Susitikimų metu aptarta socialinės Olandijos 

problemos, daug sužinota apie socialinę rūpybą toje šalyje, taip pat 

apie savanorių darbą, paruošimą ir savanorystę. 

Taip pat kelionės metu aplankėme Keukenhofo gėlių sodus, Amsterdame buvome dailininko Rembranto 

namuose – muziejuje, lankėmės kaimelyje – muziejuje, kur išlikę 20 veikiančių malūnų.  

Daug sužinojome apie Olandijos ryžtą ir inžinierinius pasiekimus, atkovojant iš jūros žemes ir statant 

didelius pastatus, tačiau pamatėme ir liūdnąją šios šalies dalį – olandų šeimos labai trapios, moterys 

nenori šeimos, siekia karjeros, šeimas ardo liberalus požiūris. O šioje šalyje vietos randa ir mielai kuriasi 

iš musulmoniškų šalių atvykusios gausios šeimos. 

Nors ir trumpa, tačiau gausi įspūdžių ši kelionė suteikė labai daug žinių apie Nyderlandų karalystę ir 

Amsterdamo miestą. 

-eg- 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

 

Telšių vyskupijos šeimos centrų vadovai buvo pakviesti į Tauragę. Visi 

pasidžiaugė nuostabiais, erdviais Tauragės parapijos namais. Tauragėje vyko 

TVŠC darbuotojų ir vadovų tarybos posėdis, kuriame paskaitą 

,,Skaitmeninės visuomenės iššūkiai“ skaitė Telšių Vyskupo Vincento 

Borisevičiaus seminarijos rektorius kun. Viktoras Ačas. Buvo įdomu išgirsti 

apie ,,skaitmenininkų“ kartą, tai karta, kuri gimė po 1980 metų. Nauja 

internetinė karta pasižymi 8 savybėmis:  

1. Laisvės troškimas; 2. Personalizavimas; 3. Vertinimas; 4. 

Integralumas; 5. Bendradarbiavimas;   6. Pasilinksminimas; 7. Greitumas; 8. Inovacija. 

Taip pat posėdžio metu buvo aptarta savanorių vasaros stovyklos darbotvarkė, pasiūlymai – pastabos dėl 

sužadėtinių sąsiuvinių pakeitimo. 
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Balandžio 26–27 dienomis Telšių vyskupijos šeimos centras pakvietė 

vyskupijos šeimos centrų vadovus ir savanorius į KAIROS rekolekcijas, 

kurios vyko misionieriaus kun. Hermano Šulco Jaunimo sodyboje, Kėkštų 

kaime, netoli Kretingos. Rekolekcijose dalyvavo 23 savanoriai iš Naujosios 

Akmenės, Mažeikių, Šilalės, Gargždų, Klaipėdos, Palangos, Kretingos. 

Labai džiugu, kad drauge dalyvavo ir vyskupijos šeimos centro direktorius 

Jonas Ačas. Jau senokai iš savanorių buvo girdimas prašymas surengti kelių 

dienų rekolekcijas, kad galėtume sustiprinti savo ryšį su Dievu ir vienas 

kitu, įgauti naujų dvasios jėgų, įkvėpimo ir vienybės savo tolesnėje tarnystėje. KAIROS – tai Naujajame 

Testamente aptinkamas žodis, reiškiantis „Dievo laiką TAU“. KAIROS rekolekcijos – tai susitelkimo 

programa, kviečianti nurimti, sustoti ir dar kartą apmąstyti, kas esu ir kur einu? Tai tikra LAIKO dovana 

žmogui, kuris ne sykį yra skundęsis, kad nebeturi laiko. Kiekviena rekolekcijų diena turi savo temą ir 

gana intensyvią programą. Dalyviai klausėsi mokymų ir liudijimų, kuriuos vedė šių rekolekcijų 

unikalumą patyrusi kunigo Antano Mačiaus ir pasauliečių komanda, vyko pokalbiai grupelėse, dalyviai 

atliko įvairias užduotis. Kiekvienos dienos vakaras buvo nuostabi ir nepakartojama bendruomenės 

patirtis, pilna gražių ir jaudinančių staigmenų. Šiose rekolekcijose supratome, kaip gyvybiškai svarbios ir 

reikalingos yra rekolekcijos, kad mūsų tarnystė Šeimos centre būtų džiaugsminga, vaisinga, kad mūsų 

tikėjimas augtų ir stiprėtų, o mūsų Šeimos centro bendruomenė tvirtėtų ir būtų vieninga Viešpatyje. 

-lv- 

 

Renginiai visuomenei 
 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

 

Gyvybės dienos akcija „Pamatyk šalia esančius ir pasidžiauk Jų buvimu“. 

Balandžio 28 d., sekmadienį,  Kaišiadorių Atsimainymo katedroje 10 val. 

buvo aukojamos šv. Mišios, kurių metu dėkojome Dievui už gyvybės ir 

gyvenimo dovaną. Po šv. Mišių  tikinčiuosius pakvietėme atsigręžti į savo 

artimą  ir  gyvu žodžiu pasidžiaugėme kiekvieno sutikto buvimu. Kreipėme 

žvilgsnius į kiekvieno žmogaus veidą, kad atpažintume Kristaus veidą. Kaip 

ir kviečia šie Tikėjimo metai: „Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau...“. Su 

išeinančiais iš bažnyčios dalinomės gražiais žodžiais. Šeimos su vaikais 

sveikino Gyvybės dienos proga, dalijo saldainius ir balionus, ant kurių buvo 

surašytos maldos su kvietimais melstis ir dėkoti Dievui už gyvenimo dovaną. 

Šie maži žodžiai ir ženklai sulaukė atgarsio – žmonės džiaugėsi, šypsojosi, 

dėkojo. Ypač šios dovanėlės patiko pirmajai Komunijai besirengiantiems 

vaikams.   

    

Padėkos maldų  už gyvenimo dovaną savaitė 

Savaitę iki Gyvybės dienos paminėjimo Kaišiadorių  tikintieji buvo pakviesti savo  maldose dėkoti Dievui 

už neįkainuojamą  gyvybės ir gyvenimo dovaną.  

 už buvimą Dievo bendradarbiais Jo pasaulio kūrimo darbe; 

 už vaisingumo dovaną; 

 už tai, kad  yra nuostabiai sukurti: „ Aš šlovinu tave, kad esu taip nuostabiai padarytas“ Ps 139; 

 už kiekvieną pradėtą kūdikį, kad jam būtų leista džiaugtis gyvenimu. 

-jb- 

Širvintų dekanato šeimos centras  

Balandžio 18 d. Musninkų gimnazijoje mokiniai minėjo Tikėjimo metus ir Gyvybės dieną. Kaišiadorių 

vyskupijos šeimos centras ir Širvintų dekanato šeimos centras kartu su Širvintų švietimo centru dar 

http://kraštonaujienos.lt/2013/04/mokiniai-minejo-tikejimo-metus-ir-gyvybes-diena/
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vasario mėnesį pakvietė moksleivius dalyvauti kasmet organizuojamame 

konkurse, skirtame Gyvybės dienai paminėti. Šių metų tema – „Šeima, kurioje 

norėčiau gyventi“. 

Organizatoriai džiaugėsi, kad konkurse dalyvavo daug Širvintų rajono 

moksleivių. Visi dalyviai susirinko Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje, kur 

buvo organizuota konferencija, skirta Tikėjimo metams ir Gyvybės dienai. 

Moksleivių konferenciją pagerbė sesuo Jurgita iš Kaišiadorių, Širvintų dekanas 

Leonas Klimas, Švietimo centro vadovė Daiva Chadusevičienė, Širvintų 

parapijos globos namų direktorius Sigitas Kirtiklis, Širvintų savivaldybės 

Šeimos tarybos pirmininkas Jaunius Ranonis, Kaišiadorių vyskupijos šeimos 

centro Širvintų dekanato vadovė, mokytoja Irena Vasiliauskienė, muzikos 

mokytojai Arvydas Golcas ir Kazimieras Petreikis, tikybos mokytojos Renata 

Blusevičienė, Danguolė Lapinskienė ir Jūratė Mačiulienė. Ši mokytoja yra ir 

Širvintų rajono savivaldybės Šeimos tarybos narė, kuriai teko ir renginio 

šeimininkės bei vedėjos vaidmuo. 

Jauni, bet sąmoningi žmonės pristatė savo darbus, dainavo, kalbėjo apie 

tikėjimą, šeimą, gyvybės išsaugojimą. Konferencijoje dalyvavo labai skirtingo 

amžiaus jaunimas – nuo pirmoko iki gimnazisto, tačiau visi jie tvirtai pasisakė 

už gyvybės išsaugojimą, už tikėjimo svarbą jų gyvenime. Komisijai buvo itin sunku išrinkti geriausius 

darbus. Organizatoriai apdovanojo visus konferencijos dalyvius. O pirmas 3 vietas užėmusieji gegužės 15 

dieną dalyvaus Kaišiadoryse organizuotoje šventėje. Geriausi darbai buvo apdovanoti Šeimos centro 

įsteigtais prizais, Švietimo centro padėkomis, o prizines vietas pelnę Bagaslaviškio ir Atžalyno 

pagrindinių mokyklų  bei  Musninkų gimnazijos darbai bus pristatyti Kaišiadoryse vyksiančioje šeimų 

šventėje.   

-iv- 

Elektrėnų dekanato šeimos centras  

Elektrėnų dekanate skelbiamas „Gyvybės mėnuo“. Vietinėje spaudoje iki 

Tėvo dienos, o gal ir ilgiau planuojama spausdinti moksleivių rašinius 

gyvybės tematika. 

Balandžio 27 d. Elektrėnų viešojoje bibliotekoje buvo minima Gyvybės 

diena. Elektrėnų dekanato šeimos centras kartu su Elektrėnų meno mokyklos 

jaunaisiais muzikantais surengė tikrą „Širdžių puotą“. Susimąstyti apie 

Gyvybės vertę padėjo kun. Algis Akelaitis. Ir vaikams, ir suaugusiesiems 

suprantama kalba buvo paaiškinta, jei nesaugosime gamtos ir savęs, jei 

nemylėsime savęs ir artimo, pas mus gali nustoti skristi gandrai... Ne vieno 

širdį palietė  skaidrės apie Gyvybę, apie kiekvieno žmogaus  vertingumą nuo prasidėjimo momento iki 

natūralios mirties, apie tai, kad kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo jo fizinių ir protinių sugebėjimų,  

yra labai svarbus Dievui, apie tai, kad visi žmogaus rūpesčiai ir džiaugsmai, laimėjimai ir nesėkmės, 

keliai ir klystkeliai yra svarbūs Kūrėjui. Vėliau viešnia iš Kauno J. Gruodžio konservatorijos, dėstytoja 

Ina Vaičienė, mūsų meno mokyklos muzikantų padedama, pristatė savo muzikinį - literatūrinį projektą. 

Susikaupę klausėmės skaitomų Eglės Venslovaitės-Šiliūnienės pasakų iš knygelės „Gyveno kartą 

mamytė...“ ir nukeliavome į savo vaikystės prisiminimus ar motinystės išgyvenimus, kartais 

nusišypsodami, kartais ašarą nubraukdami. „Širdžių puotą“ pabaigėme saldžiomis staigmenomis, o 

laimingi besiskirstančiųjų veidai liudijo pavykusią šventę. 

    

Balandžio 27 d. jaunimas šlovino Viešpatį už gyvybės ir gyvenimo dovaną Elektrėnų bažnyčioje. Po 

giesmių visi  buvo pakviesti į smagią liaudišką  vakaronę, kuri vyko prie bažnyčios.  

-vn- 
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Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

Kauno arkivyskupijos vyskupai savo ganytojiškame laiške Gyvybės dienos proga paragino atkreipti 

dėmesį į Lietuvoje augančius vaikus, kuriems reikalinga globa. Pastaruoju metu vis labiau trūksta 

globoti ar įvaikinti norinčių šeimų, ypač trūksta laikinųjų globėjų. Todėl 

Šeimos centras paragino parapijas paminėti Gyvybės dieną atkreipiant dėmesį į 

šią aktualią problemą. Daugumoje parapijų šia intencija buvo aukojamos šv. 

Mišios, vyko šeimų susitikimai, vaikus globojančios šeimos dalijosi savo 

džiaugsmais ir rūpestėliais. Taip pat buvo renkami parašai, palaikantys ES 

piliečių iniciatyvą „Vienas iš mūsų“. 

-jl- 

 

Balandžio 12 d. Šeimos centre vyko metodinės medžiagos 

„Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis“, skirtos 

socialiniams darbuotojams, pristatymas. Knygą daugiau nei per pusę 

metų parašė 18 Lietuvoje dirbančių socialinių darbuotojų 

vadovaujami socialinio darbo ekspertės Lies van Weezel (Olandija). 

Šeimos centre vyko pastovūs šios darbo grupės susitikimai, kuriuose 

dalyvavo Šeimos centro socialinė darbuotoja Žaneta Šimkienė. 

Knyga buvo parašyta ir finansuota Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos užsakymu.  

Knygos pristatyme dalyvavo apie 50 žmonių iš Kauno, Kauno rajono 

bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Pradžioje apie knygos idėją ir jos rašymo eigą papasakojo 

Lies van Weezel, po to mintimis pasidalijo kelios knygos bendraautorės bei VDU dėstytoja doc. dr. Dalija 

Snieškienė. Knyga sukėlė susidomėjimą tarp kolegų, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašymu 

knygos pristatymas toliau „keliaus“ po Lietuvą. 

           -žš- 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

 

Gyvybės dienos konferencija. Balandžio 25 dieną drauge su Šiaulių 

universitetu, tradiciškai minėjome Gyvybės dieną. Šių metų tema: „Gyvybės 

kultūra. Mylėk savo artimą, kaip save patį“. Salėje sėdėjo per 140 moksleivių ir 

studentų iš Šiaulių aukštųjų mokyklų, kolegijų, gimnazijų ir Profesinio rengimo 

centro. Pagrindinius pranešimus skaitė dr. Aurelijus Veryga, gyd. Virgilijus 

Rudzinskas, kun.dr. Žydrūnas Kulpys ir doc. J. V. Vaitkevičius. Vieni 

prelegentai kalbėjo apie tai, kad žalodamas save įvairiomis žalingomis 

priemonėmis – alkoholis, narkotikai, kontraceptikai – jaunas žmogus retai kada susimąsto, kokią žalą jis 

daro ne tik sau bet ir aplinkiniams – artimiesiems, būsimiems vaikams. Kiti prelegentai gilinosi į meilės 

slėpinį. Kas tai yra meilė Dievo mintyje ir kokia meilė graži žmogaus išsakytoje vaizdingoje poetinėje 

frazėje. Tai buvo nuostabus renginys, jaunam žmogui suteikęs galimybę palyginti dvi skirtingas meilės 

dimensijas. Jaunas žmogus turėjo galimybę pasverti prioritetus, kuriais gyvena ir kuriais turėtų 

vadovautis, norėdamas nepakenkti nei sau, nei savo artimui. 

 

Motinos diena.  Gegužės 4 dieną, prasidėjus pačiam gražiausiam metų 

mėnesiui, Pastoraciniame centre Šiaulių miesto katalikiškos mokyklos, 

bendradarbiaudamos su Šiaulių vyskupijos šeimos centru ir kitomis 

organizacijomis, dovanojo šventę savo ir viso miesto mamytėms. Tėvo 

Benedikto Andruškos pradinės mokyklos bei „Sandoros“ progimnazijos 

mokiniai  grojo, giedojo, šoko ir dainavo savo mamytėms, močiutėms, 

senelėms. Vaikų nuoširdumas, atvirumas tiesiog papirko visų mamų širdis. 

Salėje netrūko nei plojimų, nei susižavėjimo šūksnių, nei džiaugsmo ašarų, kai atlikėjai bėgo su gėlėmis 
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sveikinti savo mamų. Paskutinis nuostabus akcentas – mūsų vyskupo nuoširdi daina Mamai, kurios 

žiūrovai paprašė pakartoti.  

Buvo nuostabiai jauki popietė, skirta visoms mamoms bei vienintelei mūsų Dangiškajai Motinai Marijai. 

 

Sesės Danės Šlapkauskaitės atminimo minėjimas. Balandžio 24 dieną Šiaulių Pastoraciniame centre 

buvo paminėta 30 dienų po s. Danės Šlapkauskaitės iškeliavimo pas Viešpatį. 17 val. Šiaulių Katedroje 

buvo aukojamos šv. Mišios, o 18 val. visi rinkosi į Didžiąją salę. Ses. Danė buvo pirmoji Šeimos centro 

vadovė Šiaulių vyskupijoje, ji buvo stipri kovotoja už gyvybę, už amžinąsias vertybes ir už gėrio pergalę 

prieš blogį. Vakare dalyvavo daug su ja dirbusių žmonių, jie turėjo ką papasakoti apie ses. Danę. Labai 

įdomus ir viltingas buvo sesės vienuolės, kuri slaugė Danę, liudijimas. Ji visą slaugymo metą priėmė kaip 

ypatingą dovaną ir dėkojo Dievui už tai. Ji papasakojo apie paskutines s. Danės gyvenimo šioje žemėje 

akimirkas, kurios buvusios labai svarbios tiek jai pačiai, tiek kitoms sesėms vienuolėms.  

Vakaro metu labai jaukiai dainavo Šiaulių universiteto merginų choras „Pavasaris“, o renginį 

organizavusi universiteto bendruomenė surengė ses. Danės darbų ir nuotraukų parodą. 

-eg- 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

 

Gražia tradicija tapo kiekvieno mėnesio antrą šeštadienį sukviesti 

miestelėnų šeimas į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą,  į renginį 

šeimai. Balandžio mėnesio pavakarę visi buvo kviečiami į Šileikos 

poezijos knygos ,,Einu per žemę“ skaitymus ir  A. Raudonio kūrybos 

vakarą. Džiaugsmingai skambėjo poeto eilės apie meilę Viešpačiui, o 

suskambus gitaros garsams ne vienam suvirpėjo širdis. 

,,Pamilau aš Viešpatį, nes jis geras, nes per amžius lieka Jo malonė“ – 

skambėjo giesmės žodžiai. 

-lv- 

Telšių dekanato šeimos centras 

Visą balandžio mėnesį, artėjant Pasaulinei gyvybės ir Tarptautinei 

šeimos dienoms, Telšių dekanato šeimos centras, 

bendradarbiaudamas su Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedros 

parapija, paskelbė piešinių ,,Šeima – gyvybės šventovė“  (pagal 

Pal. Joną Paulių II) konkursą, kviesdamas Telšių dekanato 

mokyklų vaikus, jaunuolius ir jų šeimas apmąstyti ypatingas 

vertybes – gyvybę,  šeimą – ir jų prasmę bei svarbą pavaizduoti 

piešiniuose; ypač skatintini kolektyviniai šeimų kūrybiniai darbai. 

Dalyviai piešiniuose kviesti vaizduoti gyvybės stebuklą įvairiais 

jos momentais, amžiaus tarpsniais, taip pat savo pačių ar 

įsivaizduojamą šeimą įvairiose situacijose, visokiose veiklose. 

Kūrybiniuose darbuose skatinta sutelkti kuo daugiau šviesos ir 

pozityvumo. Taip pat organizatorių pageidauta piešinio kortelėje 

labai trumpai užbaigti vieną iš šių teiginių (pasirinktinai pagal 

konkretaus piešinio temą): ,,Šeima – tai ...“ arba ,,Gyvybė – tai...“     

Konkurso tema sulaukė didelio bendruomenės susidomėjimo, 

sulaukta 98 kūrybinių darbų, iš jų 7 kolektyvinių šeimų kūrinių. 

Autoriai juose pristatė šeimą įvairiausiose situacijose 

(keliaujančią, besiilsinčią, šienaujančią, bendraujančią, 

mylinčią...), vietose (namuose, čiuožykloje, miške, bažnyčioje, zoologijos sode...). Akivaizdžiai 

kūrybiniuose darbuose dominuoja tai, kas šeimos nariams, ypač vaikams, svarbiausia – šeimos santykiai 

(visi kartu, kartu su mama, drauge su tėčiu, vaikai namie, sekmadienis kartu, slidžiu keliu visi kartu...). 

Ypač šeimos santykių, bendrystės šeimoje svarba, ilgesys, džiaugsmas išreikšti autorių pratęsiamuose 

teiginiuose: ,,Šeima – tai...“. Jiems šeima – tai ,,visur kartu“, ,,kelionė automobiliu“, ,,smagios kelionės 
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kartu“, ,,kai visi susikibę už rankų“, ,,buvimas kartu ir kai gera, ir kai sunku“, ,,židinys, kurį gerais 

darbais visi kūrename“, ,,tai didžiausias turtas, vertybė“, ,,mūsų stiprybės ir draugystės išraiška“, ,,mama, 

tėtis, sesė ir aš“, ,,Dievo dovana šeimai“, ,,saulė, kuri džiovina ašaras“... 

 Kiekvieną konkursui pateiktą kūrinį su dideliu smalsumu, atidumu, nuoširdumu žiūrėjo, tyrinėjo, 

geriausius darbelius atrinko vertinimo komisija, vadovaujama dailininkų Astos ir Mindaugo Šimkevičių 

šeimos, kartu su jais dirbo VDA Telšių dailės fakulteto dėstytoja Remigija Vaitkutė. 10 darbų autoriai 

pripažinti laureatais, 7 – prizininkais. Visi konkursui pateikti darbai nuo gegužės 9 dienos bus 

eksponuojami Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje veiksiančioje parodoje, o nuo Tarptautinės šeimos 

dienos – gegužės 15 – juos bus galima pamatyti ir Telšių dekanato šeimos centro internetinėje svetainėje: 

www.telsiuseinoscentras.eu. Į konkurso apibendrinimą šeimos rinksis gegužės 12 dieną, kuomet kartu 

paminės artėjančią Šeimos dieną ir jau ne kūryboje, o realybėje paliudys, koks džiaugsmas gyventi 

šeimoje – tikroje gyvybės šventovėje.    

 -id- 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras  

 

Marijampolėje gyvybės dieną minėjome švente, kurią pavadinome  

„ŠVĘSKIME GYVENIMĄ!“. Į ją kvietėme visus – nuo mažiausio iki 

didžiausio.  

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, o po jų visus kvietėme į aikštelę priešais Šv. 

Ark. Mykolo baziliką pasidžiaugti muilo burbulais, patirti burbulų pūtimo 

malonumą. 

Šventėje svečiavosi Debesėlis ir Kopa, kurie vaikučius pakvietė pagaminti 

ir įteikti po mažą dovanėlę globos namuose gyvenantiems seneliams, kurie 

be galo džiaugėsi šventės dalyvių apsilankymu, dėmesiu jiems. 

Kiekvienas praeivis buvo pakalbintas, pakviestas, buvo pasakojama, ką 

švenčiame ir dalijami lankstinukai „Gyvybė visada yra gėris“. 

Susirinkusieji turėjo galimybę pamatyti filmuką „Gyvybės stebuklas“ apie 

vaikučio vystymąsi mamos pilvelyje, įsigyti naudingų knygų, sužinoti svarbių dalykų apie gyvybės 

šventumą ir neliečiamumą nuo pradėjimo iki natūralios mirties. 

-žž- 

 

 

Šeimos politika 
 

Balandžio 25d., ketvirtadienį, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre vyko Gyvybės dienos renginys, 

skirtas pilietinei iniciatyvai „Vienas iš mūsų“. Renginyje buvo išsamiai pristatomi „Vienas iš mūsų“ 

iniciatyvos tikslai, jos eiga Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, gvildenami teisiniai, bioetiniai 

klausimai, susiję su gyvybe, pristatomos kamieninių ląstelių rūšys ir technologijos. Susirinkę dalyviai 

uždavė gausybę klausimų lektoriams ir aktyviai diskutavo. Renginį filmavo bernardinų televizija, o 

lektorių pranešimus galima rasti bernardinų.lt tinklapyje (http://www.bernardinai.lt/tv): Lauryno 

Kasčiūno pranešimas „Iniciatyvos „Vienas iš mūsų“ eiga ES“, Vyganto Malinausko pranešimas 

„Iniciatyva „Vienas iš mūsų“ – teisiniai aspektai“ ir Mildos Deveikytės pranešimas „Kamieninių ląstelių 

technologijos ir bioetikos klausimai“. 

-aš- 

 

Gegužės 11 d. Panevėžyje vyko ekumeninė konferencija „Kartu dėl Lietuvos“. Jos metu buvo įkurtas 

krikščioniškas pilietinio veikimo forumas. Daugiau informacijos galima rasti čia: 

http://www.telsiuseinoscentras.eu/
http://www.bernardinai.lt/tv
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http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-13-panevezyje-isteigtas-krikscioniu-pilietinio-veikimo-forumas/100841 

 

Apie „Ką gali pačios šeimos ir ko ne?“.  Gegužės 15-oji – Tarptautinė šeimos diena, Jungtinių Tautų 

iniciatyva pradėta minėti prieš dvidešimt metų. Taigi šiemet – jubiliejinė. Šios dienos proga gegužės 13-

ąją LR Seime vyko parlamentinės grupės „Už šeimą“ ir daugiau kaip 50 atstovų iš įvairių, šeimas 

vienijančių bei su šeimomis dirbančių nevyriausybinių organizacijų diskusija „Šeimos politika – ką gali ir 

ko negali pačios šeimos“. Išsamiai apie įvykusį renginį: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-15-

seimos-politika-ka-gali-ir-ko-negali-pacios-seimos/100985  

 

-jš- 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-13-panevezyje-isteigtas-krikscioniu-pilietinio-veikimo-forumas/100841
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-15-seimos-politika-ka-gali-ir-ko-negali-pacios-seimos/100985
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-15-seimos-politika-ka-gali-ir-ko-negali-pacios-seimos/100985

