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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

   
 

 

Popiežius Pranciškus kviečia šeimas susirinkti bendrai maldai  

Romoje prie Šv. Petro kapo   

 
Šių metų spalio 26 - 27 d. Tikėjimo metams einant į pabaigą Popiežius 

Pranciškus kviečia šeimas susirinkti bendrai maldai Romoje prie Šv. Petro 

kapo. Susitikimo šūkis „Šeima, patirk tikėjimo džiaugsmą!”. Šventasis 

Tėvas melsis su šeimomis abi dienas!!! 

Kalbėdamas apie šį šeimų susitikimą arkivyskupas Vincenzo Paglia 

pasakė: „Tikėjimas yra vidinė energija, raginanti liudyti savo tikėjimo 

grožį ir keisti pasaulį“. Taigi, tikėdami mes negalime neliudyti ir 

nesidalyti, o tam, kad liudytumėm ir dalytumėmės, turime susitikti. Tik 

būdami kartu patirsime vienybę, meilės galią, tikėjimo grožį, bendrystės 

džiaugsmą ir norą keisti pasaulį pagal Dievo valią. Tik būdami kartu 

sustiprinsime vieni kitus ir skelbsime pasauliui, kad šeima tebėra bet 

kurios visuomenės ar valstybės, o taip pat ir Bažnyčios pagrindas. Ne 

paslaptis, kad šeima yra tinkamiausia vieta augti vaikams, nes ji teikia 

saugumą, moko pasitikėjimo, besąlygiškos meilės bei tikėjimo ir niekas 

negali šioje misijoje šeimos pakeisti. Nepatyrę šeimos meilės jaučia šį 

stygių visą gyvenimą. 

Lietuvos šeimos centras organizuoja šeimų piligriminę kelionę prie šv. Petro kapo. Šeimas, 

sutuoktinių poras bei pavienius asmenis kviečiame prisijungti ir drauge vykti į Romą.  

Registracija tik iki rugsėjo 27 d.! Visą informaciją apie kelionę rasite: 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/pasaulio-seimu-piligrimyste-prie-sv-petro-kapo/  

 

Popiežiaus Pranciškaus enciklika „Lumen Fidei“ 

 
Prieš keletą dienų VšĮ Katalikų interneto tarnyba išleido 

Popiežiaus Pranciškaus encikliką „Lumen Fidei“. John L. 

Allen savo straipsnyje „Pirmąja enciklika Pranciškus kreipiasi 

į „ieškančiuosius“ rašo: 

„90 puslapių enciklika, pavadinta Lumen fidei, tai yra 

„Tikėjimo šviesa“ buvo pristatyta liepos 5 d. Vatikane. Jos 

tekstas pasižymi jaudinamu atvirumu žmonėms, kurie yra 

atviri Dievui, bet dar nepasiekė krikščioniškojo tikėjimo 

pilnatvės. Enciklika tvirtina, kad nuoširdus rūpinimasis kitais, 

net ir netikinčiaisiais, rodo tikėjimo užuomazgas. „Kiekvienas, kuris imasi daryti gera kitiems, jau artėja 

Dievo link“, – sakoma tekste. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/pasaulio-seimu-piligrimyste-prie-sv-petro-kapo/
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Pabrėždama, jog krikščionių tikėjimas perteikia objektyvią tiesą, enciklika taip pat teigia, kad krikščionys 

neturėtų tuo arogantiškai didžiuotis. „Tikintis žmogus negali būti pernelyg pasitikintis savimi, – sakoma. 

– Priešingai, tiesa skatina nuolankumą.“ 

Žymus amerikiečių dvasinis autorius Jamesas Martinas SJ, jėzuitų ordino narys, teigia, kad enciklika gali 

būti naudinga „ieškančiam, abejojančiam, agnostikui ir net ateistui“. J. Martinas dokumentą pavadino 

„nuoširdžiu bandymu kalbėti kiekvienam, kas dar ieško Dievo“. 

Visą straipsnį galite paskaityti: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-07-11-john-l-allen-pirmaja-enciklika-

pranciskus-kreipiasi-i-ieskanciuosius/104202 
-dl- 

 

  Jaunimo rengimas šeimai  
 

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 .  
 

Vasara aktyviam šeimos centro jaunimui – stovyklų maratonas. Programos 

,,Pažink save“ savanoriai ir koordinatoriai derino poilsį ir tarnystę. Vienas 

svarbiausių vasaros įvykių - Lietuvos šeimos centro kartu su Kauno 

arkivyskupijos šeimos centru organizuota trijų dienų metinė koordinatorių ir 

savanorių aptariamoji stovykla, kurioje dalyvavo 16 žmonių. Stovyklos metu 

aptarti praeiti ir nauji metai bei pasidalinta atsakomybėmis. Brandi ir ilgametės 

savanorystės patirtį turinti komanda pasiruošusi ir šiais mokslo metais nešti 

jaunimui Tikros Meilės žinią, bei auginti naująją savanorių kartą.  

Lietuvos šeimos centrą jau pasiekė naujas žurnalo jaunimui ,,Meilės santykiai ar 

sėkmė įmanoma?“ tiražas, kuris pasklis po visą Lietuvą. O kol kas nekantriai 

laukiame Naujojo sezono atidarymo... Ruduo jaunimui turėtų būti toks pat 

karštas kaip ir vasara. 

-av- 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 
 

Rugpjūčio 29 d. direktorė J. Šaumanienė lankėsi Alfonso Lipniūno progimnazijos mokytojų 

bendruomenės susirinkime, kuriame pristatė 2007 m. LRŠM patvirtintos Rengimo šeimai ir lytiškumo 

ugdymo programos metodinę priemonę „Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas“ ir,  

mokytojų prašymu, aptarė jos integravimo į mokymo dalykus galimybes. Po pristatymo vyko diskusijos, 

privatūs pokalbiai. Vėliau mokytojai padėkojo, kai kurie pasidalijo, jog sužinojo tikrai jiems naujų ir 

svarbių dalykų.  

      Keletas apibendrinančių minčių: 

• Už lytiškumo ugdymą pirmiausiai atsakingi tėvai – mokykla atlieka antraeilį vaidmenį. 

• Lytiškumo ugdymas – tai ne vienkartinis švietimas siauroje plotmėje, o bendra jauno žmogaus 

ugdymo sistema. 

• Ugdytojais gali būti tik asmenybės, nes šis procesas perduodamas didžiąja dalimi savo pavyzdžiu 

ir savo gyvenimo būdu. 

• Nepriklausomai nuo to, kokie norai ir tendencijos vyrauja ugdytinių aplinkoje, mokytojas turi 

sakyti tiesą ir pats ja gyventi, nebijodamas jokių pašaipų ar nepriėmimo  (ateityje dėkingumo 

sulauks tie, kurie nevyniojo tiesos į gražius šiuolaikiškus blizgučiais puoštus popieriukus). 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-07-11-john-l-allen-pirmaja-enciklika-pranciskus-kreipiasi-i-ieskanciuosius/104202
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-07-11-john-l-allen-pirmaja-enciklika-pranciskus-kreipiasi-i-ieskanciuosius/104202
http://ask.fm/pazinksave
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• Ugdyti jaunimą skaisčiam gyvenimui iki santuokos – pagrindinė lytiškumo ugdymo užduotis ir 

tėvams, ir visiems kitiems ugdytojams.  

-jš- 

Sužadėtinių rengimas 
 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

Kauno I dekanato kunigų konferencija. Rugsėjo 5 d. Šeimos 

centre vyko konferencija tema „Šeimos sielovados aktualijos, 

sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui“. Konferencijoje 

dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius 

SJ, augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas, dekanas mons. Vytautas 

Grigaravičius, miesto parapijų klebonai, bažnyčių rektoriai, 

kunigai, diakonai ir Šeimos centro darbuotojai. Konferencija 

prasidėjo Valandų liturgijos malda. Vėliau arkivyskupijos 

Šeimos centro direktorė Jūratė Lenkuvienė padėkojo kunigams 

už tarnystę ir bendradarbiavimą bei pristatė centre vykdomos 

veiklos strategines kryptis, o šeimos centro darbuotojos Zita 

Vasiliauskaitė bei Giedrė Aukščiūnienė išsamiau papasakojo apie darbą su sužadėtiniais. Savo įžvalgomis 

taip pat pasidalijo savanoris Vytautas Salinis, kuris kartu su žmona jau ne pirmus metus veda grupes 

sužadėtiniams.  

Šeimos centre sužadėtiniai rengiami ne tik pagal Atnaujintą programą. Didelė dalis sužadėtinių renkasi 

paskaitas. Be paskaitų Šeimos centre jie dar dalyvauja Katechezės mokyklos organizuojamoje 

programoje, kurią sudaro 8 susitikimai.  

Kauno arkivyskupas metropolitas S.Tamkevičius SJ kvietė visus diskutuoti dėl naujo sužadėtinių rengimo 

Santuokai modelio didesnėse parapijose. Aktyviai diskutuota dėl Katechezės mokyklos paskaitų 

sužadėtiniams kokybės gerinimo. VŠĮ Gyvenimo ir tikėjimo instituto darbuotojos Vilhelmina Raubaitė-

Mikelionienė ir Vaidilė Šumskienė išsamiai pristatė organizacijos veiklą, trumpalaikes ir ilgalaikes 

programas, iniciatyvas bei kvietė asmeniškai dalyvauti įvairiose programose. 

Konferencija baigėsi bendra malda ir pabendravimu agapėje. 

-jl- 
 

Stovykla Sužadėtinių rengimo Santuokai programos vedėjų šeimoms. Liepos 26–28 d. Birštone, 

Kaišiadorių vyskupijos Svečių namuose vyko stovykla, 

skirta Sužadėtinių rengimo Santuokai programos vedėjams. 

Tai jau tradicine tapusi stovykla, į kurią susirenka Šeimos 

centro savanoriai, vedantys užsiėmimus sužadėtiniams. 

Daugiausia tai jaunos poros, auginančios ne vieną atžalą. 

Todėl stovykloje netilo mažųjų klegesys, o juos prižiūrint 

talkino net septyni jaunieji savanoriai. Penktadienio vakarą 

vyko ekskursija po Birštoną. Po to visi susirinko prie 

tvenkinių, kur maudynės suteikė džiaugsmo ne tik 

vaikučiams, bet ir tėveliams. Giesmėmis ir šilčiausiais 

linkėjimais susirinkusieji pasveikino Aistės ir Dariaus Ruzgų 

šeimą santuokos dešimtmečio proga, paskui vaišinosi 

jubiliejiniu tortu. 

Šeštadienis prasidėjo Indrės ir Ramūno Aušrotų konferencija „Klusnumas šeimoje“. Konferencijos 

vedėjai atskleidė, kaip klusnumas gali derėti su žmogaus orumu, taip pat pasidalijo savo asmenine 

patirtimi. 2012 m. Lietuvoje dešimt katalikų šeimų baigė J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademiją. 
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Aušrotų šeima buvo viena iš jų. Todėl įgyta patirtimi ji mielai dalijosi su stovyklos dalyviais. 

Susirinkusieji ne tik klausėsi, bet ir buvo paraginti pasikalbėti poroje, taip pat užduoti klausimus 

konferencijos vedėjams. Po pietų Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčios rektorius, Lietuvos marijonų vyresnysis 

kun. dr. Vytautas Brilius MIC kalbėjo tema „Kaip evangelizuoti ir pritraukti į Bažnyčią šiuolaikinius 

sužadėtinius“. „Žmonės ateina tuoktis vedami jausmo. Tačiau meilė ir meilės jausmas yra skirtingi 

dalykai. Apsvaigimas praeina – lieka meilė kaip gyvenimo nuostata“, – kalbėjo kunigas, vėliau išsamiai 

atsakęs į stovyklos dalyvių klausimus. Po vakarienės Ramūnas Aušrotas pakvietė pažiūrėti filmo 

„Neištikimai jūsų“ („Unfaithfully Yours”, Preston Sturges, 1948 m.). Ši komedija linksmai nuteikė 

stovyklautojus, o vaikams užmigus vakarojimas užsitęsė prie vaišių stalo ragaujant naminio sūrio ir jau 

šią vasarą Lauros ir Mažvydo Aleknų sodyboje surinkto medaus. 

Sekmadienį Telšių krizių centro vadovė psichologė Vanda Benaitienė vedė seminarą „Tėvai ir vaikai: 

kaip geriau suprasti vieniem kitus? Ką atsinešame ir ką perduodame?“ Pirmiausia ji pakvietė dalyvius 

pasvarstyti, kas padeda ir kas trukdo suprasti savo vaikus. Taip pat pabrėžė, kad auklėjime labai svarbu 

ribos, tėvų elgesio pastovumas. „Kuo labiau suprasime savo vaikus, tuo labiau jie supras mus“, – kalbėjo 

psichologė. Vaikų auklėjimo tema buvo aktuali visiems susirinkusiems, taigi klausimų iškilo labai daug. 

Todėl šeimoms buvo sudaryta galimybė pasikonsultuoti asmeniškai. 

Sekmadienį 12 val. stovyklautojai Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje dalyvavo šv. Mišiose, po kurių visi 

susirinko prie pietų stalo, o atsisveikino dėkodami už patirtą bendrystę, suteiktas žinias ir galimybę 

pailsėti kartu su šeima. Stovykla įvyko Renovabis ir Privataus fondo lėšomis.  

Keletas atsiliepimų: 

 Puiki stovykla. Nustebau, kad joje galėjome pasisemti daug išminties, iškėlė daug klausimų 

tarpusavio diskusijoms ir ieškojimams. Nežinau kokiais žodžiais galėtume išsakyti padėkas Šeimos 

centro darbuotojams už visą rūpestį ir šiltumą. Jeigu būtų reikalas, mielai prisijungtume ir 

tarnystėje. 

 Norėtųsi daugiau laisvo laiko. Geriau vienas lektorius ir ta pati tema „einant į gylį“ visos 

stovyklos metu nei keli skirtingi pranešėjai. Labai ačiū už savanorių darbą su vaikais. Ačiū už 

ypatingą prisilietimą prie esminių klausimų santykiuose su vaikais.  

-ga- 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 
 

Vasarą Kaišiadorių dekanato šeimos centre santuokai ruošėsi ir kursus sužadėtiniams baigė 23 

sužadėtinių poros. Su sužadėtiniais susitikome 33 kartus: 17 susitikimų buvo kartu su grupe, o 16 

susitikimų individualiai su poromis. Individualių susitikimų metu buvo dirbta su 10-ia porų. Karščiausia 

ne tik lauko temperatūros prasme, bet ir darbymečio, buvo liepos mėnuo, nes iš užsienio grįžo nemažai 

sužadėtinių porų, kurios nespėjo įsijungti  į visus grupės susitikimus; su jomis teko padirbėti ir 

individualiai.  
O štai ką apie kursus rašo ir kaip juos vertina patys sužadėtiniai: 

 Gavome naudingos informacijos apie santykius, jų puoselėjimą, taip pat naudingos paskaitos 

buvo apie NŠP. Iki šiol naudojomės kitomis priemonėmis, bet gavę pakankamai argumentų „už“ 

NŠP, ruošiamės tai praktikuoti (Mot. 25m.) 

 maniau, kad kursai bus labiau didaktiški ir orientuoti vien į Bažnyčios mokymą, į religiją. 

Maloniai nustebau,  kad jie buvo paremti tiesiog įdomiu bendravimu ir dalijimusi patirtimi apie 

šeimyninį gyvenimą (Vyr. 32m.).  
-jb- 
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Telšių vyskupijos šeimos centras 

Telšių vyskupijos šeimos centrų savanorių šeimų stovykla 

,,Švęskime šeimoje tikėjimo šventę“. Telšių vyskupijos šeimos 

centras kiekvienais metais organizuoja stovyklą Telšių 

vyskupijos šeimos centrų darbuotojų ir savanorių, dirbančių 

pagal sužadėtinių rengimo santuokos Sakramentui programą, 

šeimoms. Šiais metais, rugpjūčio 2-4 d. į stovyklą ,,Švęskime 

šeimoje TIKĖJIMO šventę“, kuri vyko Jučių sodyboje prie Ilgio 

ežero (Grigaičių km., Babrungo sen., Plungės r.) susirinko 

nuostabios savanorių šeimos - 111. Stovyklos darbotvarkėje 

buvo įtrauktos bendros ryto ir vakaro maldos, kasdien aukojamos 

šv. Mišios. Vyko lektorių konferencijos tikėjimo temomis. Kol 

tėvai dalyvavo konferencijose, sesuo Marta CSJ vaikams vedė 

užsiėmimus tema ,,Bažnyčios šventieji vaikai – tikėjimo 

liudytojai mūsų vaikams šiandien” bei pasakojo apie šv. 

Dominyką Savio. Stovykla įvyko Renovabis ir Lietuvių Katalikų 

Religinės Šalpos lėšomis.  

Daugiau skaitykite: http://www.zemaiciukalvarija.lt/index.php?id=96&nid=125&pg=1  
Atsiliepimai apie stovyklą:  

 Labai ačiū už stovyklą – rekolekcijas!!! Apstus penas 

dvasiai ir kūnui. Labai buvo naudinga išgirsti apie šv. 

Mišių svarbą. Ačiū už naudą, kurią patyriau (37 m. moteris).  

 Dėkojame už aktualių temų parinkimą, normaliai parinktą laisvą laiką, gerą orą ir gyvenimo 

sąlygas, už skanų maistą, gerą nuotaiką. Iki kitų metų tuo pačiu laiku ( 52m. moteris ir 53 m. 

vyras). 

-lv- 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 

Sužadėtinių rengimas santuokai. Džiugina širdį sužadėtinių atsiliepimai 

po kursų: „buvau labai piktas, dabar laimingas", „privertė pamąstyti apie 

pasiaukojimą dėl antros pusės", „kursų metu labiau suvokėme bendrystę 

tarp vyro, žmonos ir Dievo". 

Beveik anekdotas:  

Kas yra malonė? - tai kai moteris ką nors padaro vyrui malonaus. 

Kas yra nuodėmė? - tai kai moteris nuvilioja vyrą nuo Dievo. 

-ag- 
 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras  

Vasaros metas – tikras darbymetis Šeimos centrui, kadangi nemažai sužadėtinių, kaip migruojantys 

paukščiai, sugrįžta iš tolimų kraštų į savo gimtas vietas pasirengti svarbiausiam savo gyvenimo įvykiui – 

Santuokai. Deja, ne dėl savos kaltės, jie tegauna tik dvi savaites atostogų. Dažniausiai jau būname 

susiderinę iš anksto dėl individualių tvarkaraščių ir „užsieniečiai“ jau žino, kad kursai bus pritaikyti pagal 

jiems palankų tvarkaraštį ir bus trumpesni laiko intervale, bet ne temų sąskaita: susitikimai vyksta visomis 

8 temomis, kartais net kasdien. Aktyviai talkina ir kunigai bei vyskupas emeritas Jonas Kauneckas – jis 

mielai priima sužadėtinių poras ir kalbasi su jais tema „Atleidimas“. Individualūs susitikimai arba 2-3 

porų grupelės – labai tinkama aplinka 5-6 temos aptarimams ir NŠP mokymui. Dažniausiai grįžtamojo 

ryšio metu (žodžiu ir raštu) sužinome, jog sužadėtiniams buvo naudingiausia išgirsti apie vaisingumą ir 

šeimos planavimą. Praktinis lentelių nagrinėjimas, jų sprendimas tikrai panaikina mitą, jog NŠP – tai 

visiškas neplanavimas arba nepatikimas reikalas, o yra rimtas mokslas, kurį gali išmokti kiekviena pora ir 

http://www.zemaiciukalvarija.lt/index.php?id=96&nid=125&pg=1
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nesunkiai jį pritaikyti savo gyvenime. Juk NŠP – ne tik šeimos planavimo metodas, bet ir gyvenimo 

būdas, kuris stiprina santuoką, skatina bendravimą ir abipusę atsakomybę bei pagarbą vienas kitam. 

Santuokiniai lytiniai santykiai – aukščiausias meilės pareiškimas vienas kitam, anot popiežiaus Jono 

Pauliaus II, bet jie neturi tapti svarbiausiu dalyku santuokoje, kaip dažnai propaguoja įvairūs šiandieninės 

visuomenės „mokytojai“. Šeima – meilės mokykla, kurioje svarbiausia užduotis tenka draugystės, 

pagarbos, santuokinio skaistumo puoselėjimui. 

Keletas sužadėtinių atsiliepimų apie tai, kas jiems buvo naudinga užsiėmimuose:  

 Mums patiko, kad buvo sudarytas lankstus grafikas lankyti užsiėmimus. Užsiėmimai buvo įdomūs ir 

informatyvūs. 

 Sužinojome nemažai informacijos apie natūralų šeimos planavimą, kuri bus vertinga. 

 Keičiasi požiūris vienas į kitą, kažkaip pradėjome (-sime) vertinti kitaip vienas kitą. Pasikeitė požiūris 

į vertybes, jos visai kitos tapo po šių pamokėlių. 

 Išmokome naudingų bendravimo įgūdžių. Patiko bendravimas humoro forma su pavyzdžiais iš 

gyvenimo, savo patirties. Išmokome nustatyti vaisingas dienas! Ačiū! 

-jš- 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras  

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras visą vasarą vedė sužadėtinių kursus, kurie sužadėtinių yra tikrai 

mėgstami. Štai ką sako sužadėtiniai po kursų: „mums labai patiko šie kursai, nesitikėjome, kad bus taip 

įdomu“. Beveik labiausiai patinka kunigo Ričardo Doveikos susitikimai, nes daugelis sužadėtinių sako iš 

„arti pamatėme gyvą kunigą – paprastą, gal net paprastesnį nei mes, žmogų“. Labai įdomios 

sužadėtiniams Algirdo Petronio paskaitos – viena pora net minėjo, kad po to „kai išgirdo apie vyrų ir 

moterų skirtumus, išsprendė nemenkus tarpusavio konfliktus“. Apie Almos Stasiulevičiūtės susitikimus 

viena sužadėtinė sakė: „ji atrodo, kad nuobodžiai kalba, bet ji labai kieta, ji žino ką sako“. Natūralus 

šeimos planavimas kaip visad – arba labai patinka, arba labai piktina, kai kurios poros po šių susitikimų 

nutaria natūraliai planuoti šeimą. O pabaigai emocionaliausias susižavėjusios sužadėtinės atsiliepimas: 

„aš visai nežinojau apie tokią įstaigą – šeimos centrą, o čia pas jus surinkti perlai“.  Štai taip .  

-vv- 

 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

 

Programa  „Vakarai su šeima“. Birželio mėn. vyko kassavaitiniai 

šeimų (35 žmones) susitikimai pagal metodiką „Vakarai su šeima“. 

Šeimos kiekvieną pirmadienį važiavo vis į kitus namus, kur namų 

šeimininkai ruošė skaniąją ir linksmąją dalis, o visi kartu meldėmės, 

giedojome birželines maldas. 

Kiekvieno susitikimo metu vyko 

mokymai  – pasidalinimai su 

tėvais: „Kaip parinkti vaikui 

mokyklą“, „Skaitmeninės 

technologijos  ir mūsų vaikai“, „Kelionės šeimos gyvenime“, „Kaip 

suderinti savanorystę, visuomeniškumą ir šeimą“, „Kodėl svarbu 

vaikams kalbėti apie skaistumo dorybę“, „Kaip ugdoma bendrystė tarp 

šeimos narių“, „Dirbame kartu“, „Žaidimai šeimoje“.  Po susitikimų 

vykusių visą žiemą šeimos centro patalpose šie vasariniai išvažiuojamieji susitikimai padėjo šeimoms 
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jaustis artimesnėmis, padėjo suprasti bendruomeniškumo svarbą, kad vos per kelias susitikimo valandas 

galima labai turiningai ir prasmingai praleisti laiką ir suderinti maldą, žaidimus, pasivaišinimą ir net 

pamokėles. Susitikimais ypatingai džiaugėsi vaikai, nes linksmi užsiėmimai vyko kartu su tėvais.  

Renginys buvo organizuojamas Privataus fondo lėšomis.  

-jb- 

 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro šeimų stovykla - mokymai.  Liepos 12-14d. KVŠC  mokymai  

šeimoms ir savanoriams Liškiavoje. Dalyvavo 50 žmonių. Džiaugėmės sulaukę šeimų iš visų dekanatų: 

Širvintų, Elektrėnų, Molėtų, Birštono, Merkinės, Kaišiadorių, Pivašiūnų. Nuoširdžiai dėkoju visiems 

dekanams suradusiems ir 

atsiuntusiems naujų savanorių 

pasiruošusių darbuotis šeimų 

stiprinimui ir būrimui.  
   

 

Vienu metu stovykloje vyko dveji 

mokymai:  

Vieni – naujos programos 

„Santuokos kursas“ apmokymai 

Kaišiadorių vyskupijos dekanatų savanoriams. Antri – pagal „Tėvystės įgūdžių  mokymosi..“ projektą. 

Pirmų mokymų tikslas buvo apmokyti dirbti savanorius pagal „Santuokos kursas programą“ dekanatuose, 

stiprinti bendravimą tarp šeimų, tarp kartų, tarp vaikų ir tėvų, tarp savanorių. Šiemet paskaitas apie 

bendravimą grupėje,  šeimoje ir su vaikais skaitė dr. N. Liobikienė. LŠC vadovė D. Lukėnienė dalinosi 

praktiniais patarimais ir išgyvenimais su tėvais apie savanorystę, gyvenimą šeimoje,  vaikų auklėjimą, 

Šeimos centrų misiją ir viziją. Kun. Gediminas visus sujungė bendrai maldai Šv. Mišių metu. Šeimas 

jungė ir stiprino ryto, vakaro maldos ir šlovinimai, bendros maldos pieš valgį.  

Po sunkios darbo dienos šeimos su vaikais buvo pakviestos bendrai veiklai į linksmavakarį „Liškiavizija“, 

kurį vedė Širvintų dekanato vadovė I. Vasiliauskienė.  O prieš miegą dar visiems pasaką,  apie karalių ir 

karalaitę, pasekė N. Liobikienė. 

Renginys įvyko Privataus fondo ir Renovabis lėšomis. 
 

 Šeimų atsiliepimai:  

 Koks nuostabus nuotykis yra susitikti vyskupijos šeimoms ir „pakvėpuoti tuo pačiu oru“. Šiemet 

mus ypatingai pradžiugino iš stovyklos viešnių gauta labai svarbi informacija. Siūloma programa 

buvo subtili – arti širdies. N. Liobikienės ir D. Lukėnienės įžvalgos, nuramino, sustiprino, suteikė 

naujų jėgų eiti pirmyn (šeima iš Elektrėnų.) 

 Džiaugiuosi, kad galėjau būti, klausyti, dirbti ir ilsėtis. Labai patiko programa „santuokos 

kursas“. Dėkoju šeimos centro vadovams už darbą, idėjas, nuoširdumą (šeima iš Merkinės). 

-jb- 

Elektrėnų  dekanato šeimos centras 

Š. m. birželio 21-24 d. Varkalėse vyko jau 4-toji tradicinė Šeimų 

stovykla, kurią organizavo Elektrėnų dekanato Šeimos centras! Šįsyk 

stovyklavo net  9 šeimos iš Elektrėnų, Vievio. Iš viso beveik 40 

žmonių! 

Stovyklos  programa tarsi pyragas buvo padalintas visiems pagal 

poreikius. Katechezėse vaikai kartu su kunigu Laurynu Visocku 

aiškinosi, kur yra pavydo šaknys ir kaip su tuo kovoti, kaip išmokti 

vertinti savo dieviškas dovanas ir priimti kitą kitokį. Mamytės kartu su 

vienuole sese Dominyka bandė suprasti, koks gi kelias yra Dievo 

skirtas moteriai, žmonai, mamai..., kaip nepasiklysti tarp biblinių Mortos ir Marijos vaizdinių. Tėtukai 

drauge su kunigu Algirdu Akelaičiu aiškinosi vyriškus klausimus, kaip išmintingai kovoti Viešpaties 

kovas krikščioniškame kelyje, kaip suderinti švelnumą ir reiklumą tėvystėje.  
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Kai tėveliai buvo užimti, jų vaikeliais rūpinosi kompetentingi savanoriai - šauniausias Elektrėnų 

jaunimas: Jurga, Aušrinė, Edvardas ir Marius. Gera šalia matyti jaunus žydinčius veidu ir širdimi žmones, 

o koks ypatingas tai pavyzdys augantiems vaikams! 

Stovykloje jau tampa tradicija organizuoti sportinius pasivaržymus – 

„šeimų spartakiadą“. Nelengva būna pasiskirstyti į komandas, tačiau 

žaisti ir rungtis visada būna smagu! Įdomiausios ir linksmiausios 

rungtys šioje stovykloje buvo šliuožimo trivietėmis slidėmis ir „golfas 

kitaip!“. Nėra taip svarbu, kas laimi, kai prizai yra valgomi ir jų 

visiems užtenka. 

Labai daug dalykų išsiaiškinama ir viena didele šeima tampama kartu 

verdant pietus, prižiūrint mažylius, statant palapines, rengiant vakarus 

prie laužo, aptariant video medžiagą, meldžiantis ir valgant kartu... Su 

mama ir tėčiu tarpe kitų šeimų praleistas laikas ilgam pasilieka vaikų širdyse. 

 Augame kartu! Pamažu nedrąsius stovyklinius ieškojimus keičia vis didesni iššūkiai. Reikia pabūti 

drauge, burtis šeimoms, dalintis, nes nūdienėje pasaulio šviesoje barstomos  vertybės, laužomos 

svarbiausios gyvenimo taisyklės, griaunami tvirčiausi pamatai... Reikia laikytis vienybėje, kad 

nepražūtume. Stovykla organizuota Renovabis lėšomis.  

   -vn- 

Pivašiūnų dekanato šeimos centras 

Šeimų diena Pivašiūnuose. Rugpjūčio 18 d.  Pivašiūnuose vyko šeimų 

diena.  Atvykusios šeimos suklaupė rožinio maldai, kurią vedė Širvintų 

savanoriai. Šv. Mišias aukojo J.E. vyskupas emeritas J. Matulaitis.  Po 

šv. Mišių šeimos buvo pakviestos agapei į netoli esančią palapinę dar 

giesme pašlovinti Viešpatį, pasidžiaugti bendryste, pasidalinti 

išgyvenimais.  Gaila, kad daugelis šeimų neišdrįso užsukti  į bendrystės 

palapinę – išskubėjo su savais rūpesčiais, o taip norėjosi, kad mūsų 

šeimų, gyvenančiu ir besidalijančių vienu tikėjimu būtų daugiau... Liko 

tik dekanatų šeimos centrų savanoriai su šeimomis. Ačiū jiems. Šiek 

tiek pasivaišinę dideli ir maži linksmai sukosi liaudies  žaidimuose ir rateliuose. Pivašiūnų dekanato 

Šeimos centro savanoriai pakvietė aplankyti naujai įkurtą amatų centrą, kur šeimos galėjo atsispausdinti 

grafikos paveikslėlius su Šv. Marijos atvaizdu. 

 Šeimų atsiliepimai apie  Pivašiūnų atlaidus: 

 Mums labai patinka tokie renginiai-malda, vėliau pabuvimas kartu. Pivašiūnuose buvo smagu, 

labai gera nuoširdi atmosfera, šiltas, laisvas bendravimas, jautiesi kaip didelėje šeimoje (Laimutė 

ir Dainius iš Širvintų).   

 Atlaidai Pivašiūnuose tai kol kas viena iš nedaugelio dvasinio gyvenimo oazių. Visada šiame 

kaimelyje per atlaidus gaunu tai, ko neįmanoma nusakyti žodžiais. O susibėgimas po šv. Mišių 

buvo linksmas ir reikalingas (Raimundas).  

-jb- 

Širvintų dekanato šeimos centras 

Rugpjūčio mėnesį Širvintų dekanato šeimos centre vyko savanorių susirinkimas. Susirinkime 

dalyvavo dekanas, kunigas Leonas Klimas. Savanoriai siūlė šeimos centro veiklos planą rugsėjo - 

gruodžio mėnesiams. Pagrindinės veiklos kryptys - maldos grupės, katechezė šeimoms pagal popiežiaus 

Benedikto XVI programą, DVD seminaras ,,Per juokus į geresnę santuoką", lytiškumo programa 

jaunimui ir  aišku, sužadėtinių rengimo santuokai programa. 

Rugsėjo 29 dieną nutarta suorganizuoti susitikimą su  psichologe Vanda Benaitiene. Nuo rugsėjo mėnesio 

savanoriai, kurie paruošti vesti ,,Santuokos kursą“, pradės rinkti šeimas į šio kurso grupę. 

-iv- 
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Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 
 

Šeimos išsaugojimo programa. Vasaros metu vaikų dienos grupė veikė 

nenutrūkstamai. Vaikai ne tik dalyvavo įvairiuose užsiėmimuose, lankėsi 

muziejuose, bet ir buvo išvykę į Vilnių, kur aplankė Vilniaus televizijos bokštą 

bei Gedimino pilį, Aušros vartus. Dvylikos vaikų grupė vyko kartu su socialine 

darbuotoja Žaneta Šimkiene ir Šeimos centre praktiką atliekančia šv. Ignaco 

Lojolos kolegijos studente Saule Buzevičiene. Kai kuriems vaikams tai buvo 

pirmoji kelionė traukiniu. Matyt, įspūdžių buvo tiek daug, kad grįžtant namo 

vienas iš vaikų patraukė avarinį stabdį ir sustabdė traukinį!!! Kelionę finansavo Socialinio darbo ir 

apsaugos ministerija pagal projektą VDC 1 - 146. Nuo rugsėjo mėnesio Šeimos centre vaikų dienos 

grupėje praktiką atliks socialinio darbo studentė Danbi Jeon iš Pietų Korėjos. Tikimės, kad tai bus puiki 

galimybė susipažinti su šios egzotiškos šalies kultūra ne tik vaikams, bet ir visam Šeimos centro 

kolektyvui.  

-žš- 
 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

 

Rugpjūčio 5-9 d. Karklėje vyko kasmetinis seminaras dekanatų šeimos 

centrų savanoriams ir jų šeimoms. Šių metų tema buvo  „Dviem yra 

geriau negu vienam... Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui 

atsikelti.“ Šiais metais su mumis buvo Panevėžio šv. apaštalų Petro ir 

Povilo parapijos vikaras kun. Egidijus Tubelis ir dr. Nijolė Liobikienė – 

visiems Lietuvos šeimos centrams žinoma kaip mama, močiutė, šeimos 

centrų įkūrimo iniciatorė.  

Nepaisant karštų orų, vyko „karšti“ 

užsiėmimai: suaugusieji plušo, 

prakaitavo, atlikinėjo dr. Nijolės užduotis. Buvo pakartota darbo grupėje 

abėcėlė, kalbėta apie specifiką, struktūrą, tikslą, kontakto su grupe 

užmezgimą. Lektorė akcentavo grįžtamojo ryšio svarbą. Visi seminaro 

dalyviai pasiskirstė į grupeles pagal sužadėtinių programos temas ir 

kiekviena grupelė pristatė pagrindinius akcentus, susijusius su ta tema, 

išsakydami savo pastebėjimus, sunkumus, bendraujant šia tema su 

sužadėtiniais. Vienai savanorei teko užduotis pravesti dalies temos apie lytiškumą parodomąjį užsiėmimą. 

Ši patirtis buvo labai naudinga ir pačiai savanorei, ir visiems kitiems dalyviams, kurie stebėjo užsiėmimą 

ir galėjo išsakyti savo pastebėjimus, vertinimus.  

Mūsų lektorė dr. Nijolė tikrai nenuobodžiavo: be įtempto ir nelengvo 

darbo su visais vyskupijos sužadėtinių rengėjais jai dar teko pravesti 

užsiėmimą lytiškumo klausimais su paauglių grupele. Tėvai nedalyvavo 

toje grupelėje, bet vėliau perdavė grįžtamąjį ryšį, išklausę savo vaikų 

atsiliepimų, kurie liko labai sužavėti lektorės bendravimu, supratimu jų 

problemų, sugebėjimu jiems suprantama kalba atsakyti į rūpimus 

klausimus.  

Visą laiką, kol tėveliai dirbo, jaunimas dalyvavo savo užsiėmimuose, 

kuriuos pravedė savanorės, VDU studentės Šarūnė, Alma ir Simona. 

Suaugusiųjų užsiėmimuose visą laiką dalyvavo kun. Egidijus, kuris papildė kai kurias temas, susijusias su 

Bažnyčios mokymu. Keletą vakarų jis aukojo Šv. Mišias, pasakė pamokančius pamokslus, kurie įstrigo ir 

mūsų jaunimui. 

Jau tradicija tapo rokiškėnų Giedriaus ir Onutės Viduolių pravedamas dainų vakaras. Šiais metais aktyviai 

dalyvavo ir savo balsais papildė atlikėjų gretas ir daugiau savanorių:  panevėžietė Aliutė su savo dukryte 



Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 75                                                    2013 09 18 

 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                  

  

 10 

atliko ne vieną kūrinį, anykštėnai Andrius su Jolanta bei eilė jaunų 

atlikėjų. Renginys finansuotas Privataus fondo lėšomis.  

Keletas atsiliepimų: 

 Nuoširdžiai dėkojame lektorei už gebėjimą įdomiai, naudingai 

organizuoti veiklą, pašmaikštavimus, supratingumą. Kiekvienas 

užsiėmimas - tai naujas atradimų, susimąstymų pasaulis. 

 Įgytos naujos patirtys - refleksija po kiekvieno užsiėmimo, 

kiekvienai pamokai tikslų nusistatymas, žinių pritaikymas 

asmeniniame gyvenime. Patvirtinimas, kad mokydama kitus, turiu augti dvasioje pati, gyventi tuo, 

ko mokau. 

 Didelis pliusas, kad seminaro vadovė buvo gerb. N. Liobikienė, tai charizmatiška asmenybė, gerai 

įvaldžiusi įvairias bendravimo technikas, tikra žinovė to, ką daro. 

 Seminaro metu gavau naudingos informacijos apie darbą mažesnėse bei didesnėse sutuoktinių 

grupėse; kaip naudojant įvairias metodines priemones sudominti sužadėtinius bei jiems 

suprantamu būdu pateikti žinias. Visos šeimos vardu dėkoju ne tik už suteiktas žinias, bet ir už 

poilsį prie jūros. 

-jš- 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Šiaulių vyskupijos Šeimų stovykla. Labai saulėtą ir šviesią rugpjūčio 5-osios popietę Šiaulių rajone prie 

Geluvos ežero prasidėjo tradicinė Šiaulių vyskupijos Šeimų 

stovykla. Stovyklos tema – „Laiminga vaikystė prasideda nuo 

laimingos tėvystės“. Iki pat vakaro važiavo 16 šeimų. Šiais metais, 

kaip niekada, buvo gausu vaikų, kurių amžius svyravo nuo 1,5 

metukų iki 13 metų. Jų buvo 22, dar penki savanoriai talkino 

prižiūrint vaikučius, kai tėvams vyko paskaitos.  

Pirmasis pusdienis prabėgo labai greitai, nes reikėjo visiems 

susipažinti, tiek vaikai, tiek tėveliai surado daug naujų pažįstamų. 

Dar geriau vieni kitus pradėjome pažinti per vakaro programą, kai 

vyko šeimų prisistatymai. Šeimos stengėsi kuo išradingiau ir 

nestandartiškai prisistatyti, parodyti savo talentus.  

Kitą dieną sulaukėme viešnių iš Gyvenimo ir tikėjimo instituto. 

Vilhelmina ir Valdonė atvežė programą apie šventosiomis paskelbtas 

šeimas. Buvo stebimi kino filmai apie dvi šeimas, po filmo peržiūros 

buvo pateikiamos užduotys. Viešnios mokė stovyklos dalyvius 

meditacijos ir šokių. 

Tradiciškai šeimų stovyklose viena diena būna skirta JE Šiaulių 

vyskupui. Jis stovykloje aukoja šv. Mišias, drauge su šeimomis 

pietauja, bendrauja, diskutuoja, klausinėja ir pats klausosi jų istorijų. Šeimos noriai bendravo su vyskupu, 

dalijosi įspūdžiais ir klausė jo patarimų. 

Keturios stovyklos dienos prabėgo labai greitai. Paskutinioji diena tradiciškai būna apibendrinančioji. 

Vyksta visos stovyklos aptarimas ir pasidalinimas įspūdžiais. Šeimos išsakė savo nuomones raštu, užpildė 

anketas.  

Atsisveikinome iki kitų metų. Buvo šiek tiek graudu, tačiau tikimės, kad šeimos išsivežė ir daug gražių 

dalykų, kuriuos galės pritaikyti ir savo šeimos gyvenime. Stovykla įvyko Privataus fondo ir Lietuvių 

Katalikų Religinės Šalpos lėšomis.  

-jg- 
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Telšių vyskupijos šeimos centras 

Kaip ir kiekvienais metais Telšių vyskupijos šeimos centrų vadovų ir savanorių šeimos rinkosi į 

Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus liepos 7 d. Didžiulis 

būrys maldininkų vos tilpo į Švč. M. Marijos Apsilankymo Baziliką 

melstis prie Krikščioniškų šeimų Karalienės Mergelės Marijos 

paveikslo. Vyresni ir jaunesni, maži ir visai kūdikiai vežimėliuose 

ėjo Kalvarijos kalnus. Esame dėkingi Telšių vyskupui Jonui Borutai 

SJ už bendrą maldą, už parodytą dėmesį, nes Telšių vyskupijos 

šeimos centrų vadovams ir savanoriams buvo įteikti kanoniniai 

siuntimai bei sužadėtinių rengėjų programos pažymėjimai. Pavargę, 

bet sustiprinti maldoje rinkomės agapei. 

 -ad- 

Kretingos parapijos šeimos centras 

2013 m. liepos 8 d. Kretingos parapijos šeimos su vaikais, kaip ir 

kasmet,  tradiciškai dalyvavo Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos 

atlaiduose ir Kalvarijos Kalnų maldoje, melsdamiesi už 

Kretingos miesto ir savo šeimas.  

Ši maldinga išvyka yra ypatinga ir labai patinka vaikams, nes 

Kretingos šeimų bendruomenė meldžiasi Kalvarijos Kalnus vakare, 

todėl vaikai jau  pusiaukelėje pasitarnauja tėvams nešdami fakelus 

ir pašviesdami koplytėlėse. Žinoma, Kalvarijos Kalnų maldos 

tempas vaikams truputį per lėtas, todėl galima sakyti, kad vaikai 

Kalnus pereina bent keletą kartų - pasimeldžia dvigubai, bėgiodami 

pirmyn ir atgal, aukštyn ir žemyn įspūdingaisiais Žemaičių Kalvarijos kalnais. 

Iš šios išvykos visi grįžta po vidurnakčio, pavargę, bet laimingi, pasisėmę stiprybės iš išganingosios 

Kristaus Kančios apmąstymo, pilni dėkingumo ir džiaugsmo, kad esame atpirkti ir mylimi Dievo vaikai. 

Renginį rėmė Renovabis.  

 

Kretingos parapijos šeimų stovykla. Stovyklos metu vaikai ir jų tėveliai turėjo galimybę keletą dienų 

gyventi sveikai tikrame kaime, vienkiemyje, palapinėse. Kiekvienos dienos rytą ir pavakarę vyko sporto 

varžybos, įvairūs sportiniai žaidimai bei maudynės Minijos upėje, kurių metu visi tikrai pasisėmė 

sveikatos ir linksmai bendravo. 

Vėliau kiekvieną dieną patyrusi vaistažolininkė Janina Danielienė 

paskaitose ir praktikoje mokė vaikus ir tėvelius pažinti įvairias 

Lietuvoje augančias vaistažoles.  

Stovyklos metu labai svarbią vietą užėmė bendras tėvų ir vaikų 

darbas, kurio metu tėvai stengėsi ne tik perteikti vaikams kuo 

daugiau žinių ir įgūdžių, bet ir pasidžiaugti vaikų išmoningumu, 

darbštumu, ugdyti jų savivertę. Šis bendras barbas, o vėliau ir 

bendra vakarienė ugdė kiekvienos šeimos vienybę, o kartu ir visų 

šeimų bendrystę. 

Visiems labai patiko liaudiška  vakaronė prie laužo, kurios metu Žemaitukų arklių augintojas ir folkloro 

mylėtojas Liudas Augaitis iš Salantų mokė vaikus ir jų tėvelius senovinių lietuviškų šokių ir dainų. 

Stovyklos pabaigoje dalyviai drauge šventė šv. Mišias Pakutuvėnų bažnyčioje. Po šv. Mišių visi vaikai ir 

tėveliai išsiruošė į 8 km žygį nuo Pakutuvėnų iki Vieštovėnų kaimo, savo stovyklavietės. Šį žygį su 

dideliu džiaugsmu įveikė net ir patys mažiausieji vaikai. Juk bendras reikalas uždega ir suteikia jėgų. 

Po stovyklos šeimos grįžo pailsėję, sužinoję daug naudingos informacijos apie vaistažoles, o svarbiausiai 

- dar labiau sustiprėję tarpusavio bendrystėje. Stovyklą parėmė Privatus fondas.  
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2013 m. paskutinį rugpjūčio sekmadienį  Kretingos parapijos 

šeimos jau septynerius metus iš eilės dalyvauja padėkos už 

Lietuvos laisvę žygyje į Šiluvą. Šiais metais žygyje dalyvavo 43 

dalyviai - 14 kretingiškių šeimų su įvairaus amžiaus vaikais, 

mažiausiajam dalyviui - 2 metai, o vyriausiam seneliui - 75. 

Šis žygis prasidėjo prie Dubysos ir dalyviai nužygiavo apie 8 km 

drauge su dalyviais iš įvairų Lietuvos vietų. Koloną vedė ir 

bendrai  maldai vadovavo vyskupai Sigitas Tamkevičius SJ ir J E 

Kęstutis Kėvalas. Atkeliavę į Šiluvą, žygio dalyviai drauge šventė 

šv. Mišias.  

Ši piligriminė kelionė šeimoms suteikia galimybę stiprinti 

bendruomeniškumą, skatina vaikus domėtis Lietuvos praeitimi, suprasti, kokia svarbi yra bendra malda.  

Šeimų kelionę rėmė Renovabis.  

-am- 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 

Žmonių, patyrusių skyrybas, stovykla „Aš atėjau, kad žmonės 

turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų“ vyko 2013 06 21 – 06 25 

dienomis  Jaunimo sodyboje (Kėkštų km., Kretingos raj.) Jos tikslas 

– išmokti pajausti gyvenimo pilnatvę ne materialiuose dalykuose, 

pastebėti Dievo kūrinijos turtingumą, suvokti poilsio svarbą rūpesčių 

ir kasdienybės tempe, išmokti būti darnoje su savimi, kad mokėtume 

būti darnoje su kitais, ypač su savo vaikais. Stovyklą rėmė Privatus 

fondas. Atsiliepimai:  

51 m. dalyvė: „Šioje stovykloje pirmą kartą dalyvavau šokio 

terapijoje, tai buvo nauja ir labai naudinga. Apskritai terapinių užsiėmimų metu buvo galimybė atsigręžti 

į save, savo norus, resursus ir atnaujinti troškimą gyventi, patirti gyvenimo apsčiai..“ 

52 m. dalyvė: „Stovykla naudinga, nes galėjome melstis bendrystėj. Išgyventi kiekviena atskirai ir drauge 

adoracijos laiką. Stovyklos tema „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų“, man 

pradžioje buvo nesuprantama, net sakyčiau papiktinanti, tačiau kun. br. Jeroslovo dėka, jo paprastas ir 

suprantamas šios biblinės eilutės paaiškinimas, man asmeniškai atvėrė naują suvokimą, suteikė daugiau 

pasitikėjimo savimi, kitais bei Dievu, t.p. vidinės ramybės“. 

15 m. dalyvė: „Nepakartojamas laikas su savanoriais, kurie mokė mus kaip išreikšti savo jausmus, kaip 

kitam tai pasakyti“. 

 

 

 

Birželio  14 d. vyko seminaras moterims, skirtas didesnei savęs meilei per 

gilesnį savasties pažinimą, kitam atsivėrimą. 

 

 

 

 

Tėvystės įgūdžių programa. Liepos 18 d. Klaipėdos šeimos centre baigėsi 

30 val. praktinių užsiėmimų ciklas tėvams, siekiantiems geriau suprasti savo 

vaikus ir save pačius. Esame dėkingi Privačiam fondui už finansinę paramą, 

be kurios sunku būtų stokojantiems tėvams tobulinti savo bendravimo 

įgūdžius.  

38 m dalyvė, 2 vaikų mama: „Aiški, suprantama vedamų susitikimų 

struktūra padėjo sistemingai peržvelgti tai, kas svarbiausia mano vaikams. 
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Skaudžiausia (be abejo, gyvybiškai svarbu) buvo suvokti kame ir kaip gniuždžiau savo vaikų savastį. 

Dėkinga esu už pateiktą planą ką daryti su tuo, ką „prisidirbau“. 

37 m dalyvė, 2 vaikų mama: „Esu dėkinga Rasai (lektorei) už paprastai perteiktą labai svarbią 

informaciją, už įvairių situacijų nagrinėjimą ir modeliavimą, už loginių pasekmių, o ne bausmių 

supažindinimą, už aiškų įvardijimą kas vyksta su mano vaikais ir už pateiktus „įrankius“ ką ir kaip 

daryti, kad labiau mokėčiau perteikti meilę vaikams. 

-ag- 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras  

 

Vasaros metu šeimos centras dirbo kaip visad: organizavo M. Gungor seminarus „Per juokus į geresnę 

santuoką“ bei žindymo palaikymo grupes, „Kūdikių žindymo mokyklą“, Besilaukiančių šeimų mokyklą, 

susitiko su jaunimu bernardinų stovykloje.  

Žindymo palaikymo grupė šventė ir Tarptautinę žindymo savaitę, ji visame pasaulyje švenčiama 

rugpjūčio 1-7 dienomis. Vilniaus grupelė rugpjūčio 13 d. bendravo tema „Kokia efektyvi pagalba 

žindyvėms gali tapti kitų mamų parama ir palaikymas“.  

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centrų ir bendruomenių stovykla, buvo ypatinga tuo, kad pirmą kartą joje 

visi buvo patenkinti subalansuota stovyklos dienotvarke. Stovyklos pradžioje suaugusiems teko ne 

klausyti kunigo mokymų, o patiems grupėje atsakyti į klausimą „Pagonys įžengia pro tikėjimo vartus ir 

ką jie ten atranda?“. Ir visą stovyklos laiką  kunigas Algirdas Šimkus pasižymėjo itin aiškiais trumpais 

ir naudingais mokymais. Stovykloje, kaip visad buvo gausu vaikų, o iš viso stovyklavo 83 žmonės.  

Pirmoji FOTO kaip maitinome savo sielą, antroji FOTO kaip maitinome savo kūną  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-vv-  

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras  
 

Ilgąjį Joninių savaitgalį Kryžiuose vyko dešimtoji Vilkaviškio 

vyskupijos šeimų stovykla. Susirinko 20 šeimų iš įvairių 

vyskupijos vietų. Kai kurios šeimos dalyvavo pirmą kartą, kai 

kurios atvyksta kiekvienais metais jau nuo pirmosios stovyklos.  

Šeimos apsigyveno savo atsivežtose palapinėse. Visas tris dienas 

skaniai ir gausiai susirinkusiusiems gamino maistą šeimos centro 

vadovė Lina Braukylienė. Sąlygas maldai, maisto gamybai ir 

pastogę lyjant lietui suteikė svetingas Kryžių koplyčios 

šeimininkas Lazdijų dekanas kan. Vytautas Prajara. 

Stovykloje didelis dėmesys buvo skirtas šeimos tarpusavio 

santykiams, bendravimui vieniems su kitais, su Dievu ir, kas yra 

ne mažiau svarbu- santykiui su savimi. Užsiėmimui vadovavo psichologė Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė. 

Susitikimas sukėlė daug diskusijų, padėjo kiekvienam apgalvoti savo santykius su sutuoktiniu, įsigilinti į 

bendravimą su vaikais, jų auklėjimą savo asmeniniu pavyzdžiu. 
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Poros tarpusavio ryšį, asmenines vertybes literatūrinių tekstų pagalba padėjo pasitikrinti ir apgalvoti 

psichologės Astos Gudynienės ir kunigo Juozo Fakėjavo vadovaujamas susitikimas „Pakalbėkim apie 

tai...“, kur užduotys buvo atliekamos ne tik asmeniškai, bet ir poroje. 

Vaikučius tėvų užsiėmimų metu ne tik prižiūrėjo, bet ir mokė, žaidė, rengė vaidinimus sesuo Daiva Beata 

Staskevičiūtė. Vyresnės mergaitės ir pačios dalyvavo užsiėmimuose, ir padėjo rūpintis mažaisiais.  

Vakarais rinkomės į koplyčią bendrai maldai ir šv. Mišioms, kurias aukojo kunigas Žydrūnas Kulpys. Čia 

šeimos jautėsi kaip namuose, tarsi viena šeima. Stovykla vyko Renovabis lėšomis 

-lb- 

 

Pagrindinis Vilkaviškio vyskupijos dekanatų Šeimos centrų 

metinis trijų dienų susitikimas-stovykla vyko Šiluvoje. Dalyvavo 

60 žmonių. Kartu su kun. Žydrūnu Kulpiu šventėme Eucharistiją ir 

džiaugėmės savanorio Evaldo vadovaujamu šlovinimo vakaru.  

Bendrų susirinkimų ir pokalbių metu kartu su Vaida 

Spangelevičiūte - Kneižiene dalijomės Šeimos centrų patirtimi ir 

nuveiktais darbais per metus, išsikėlėme tikslus ir išsakėme 

lūkesčius sau ir Šeimos centrams.  

Nustebino, maloniai nuteikė, daug apmąstymų sukėlė svečiavimasis 

Linos ir Žano Talandžių sodyboje. Grįžus netilo diskusijos ir 

pamąstymai apie Talandžių šeimą, jų begalinį pasitikėjimą Dievu, kasdieninį gyvą santykį su Juo ir tokį 

savitą gyvenimo būdą. 

Lankėme Tytuvėnų bažnyčią ir vienuolyno ansamblį, vakarą leidome prie arbatos žiūrėdami linksmą 

filmą.   

Džiaugiamės padidėjusiu būriu savanorių, maloniais atsiliepimais ir linkėjimais Šeimos centrui po 

stovyklos. Stovykla įvyko Renovabis lėšomis.  

-lb- 

 

Darbuotojų ugdymas 
 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

Šeimos centro darbuotojų ugdomoji kelionė-

rekolekcijos, kurių tikslas gerinti komandos psichologinį 

klimatą, ugdyti dvasiškai. Keletą kartų per metus Šeimos 

centro kolektyvas ir savanoriai vyksta į maldingas 

keliones-rekolekcijas. Jų metu ne tik aplankome bažnyčias, 

vienuolynus, bet ir gėrimės Lietuvos gamta, suteikiame 

atgaivą kūnui ir sielai. Juk neveltui sakoma, kad 

norėdamas duoti kitiems, turi turėti ką duoti, pats būti 

„pilnas“ viduje. Birželio 14 d. keliavome į Kretingą ir 

Pakutuvėnus. Pakeliui aplankėme Rietavo Šv. arkangelo 

Mykolo bažnyčią ir dvaro sodybą, vėliau meldėmės 

Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, grožėjomės M. Oginskio dvaro ansambliu bei jį supančiu parku. 

Visus sužavėjo nuostabaus grožio vandens lelijos, puošiančios parko tvenkinį ir tarsi bylojančios Jėzaus 

žodžius: Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums: nė 

Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų (Mt 6, 28-29.  

Šv Klaros vienuolyne klausėmės pasakojimo apie šv. Klarą, sužinojome apie vienuolyno charizmą, 

meldėmės su seserimis vienuolyno koplyčioje, turėjome susikaupimo - mąstymo laiką.  Vėliau Kretingos 

bažnyčioje užtarimo prašėme prie Šv. Antano altoriaus. Pakutuvėnus pasiekėme tik vėlai vakare. Brolis 
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Paulius Vaineikis OFM papasakojo apie Pakutuvėnų bendruomenę bei Susitaikinimo sodybą, į kurią 

atvyksta žmonės, išgyvenantys įvairias krizes. Čia, gamtos prieglobstyje, jie patiria paguodą ir dvasinę 

ramybę. Gabalėlį tos ramybės į Šeimos centrą išsivežė ir mes, namus pasiekę jau po vidurnakčio. Kelionė 

vyko Privataus fondo lėšomis.  

-jl- 

 

Renginiai visuomenei 
 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 
 

Rugpjūčio 10 d., Panevėžio katedroje buvo įšventintas naujas vyskupas Lionginas Virbalas SJ. 

Ištrauka iš jo laiško tikintiesiems: „Kreipiuosi į visus jus, mieli tikintieji. Bažnyčia esame mes visi, gavę 

laimę pažinti Dievą, patyrę Kristaus meilę ir paliesti Šventosios Dvasios. Tikėjimas atveria platų akiratį, 

žadina troškimą šlovinti Kūrėją, o taip pat teikia drąsos imtis atsakomybės, aktyviai įsitraukti į 

visuomenės gyvenimą ir nenuleisti rankų, jei sutinkame negerovių ir sunkumų.“ 

 

Rugpjūčio 18 d. Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 

bazilikoje Žolinės atlaiduose buvo Šeimų diena. Šv. Mišiose už šeimas 

meldėsi apaštališkasis nuncijus Luigi Bonazzi, naujai paskirtas Panevėžio 

vyskupas Lionginas Virbalas, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir Telšių 

vyskupas Jonas Boruta. Po Šv. Mišių bazilikoje vyko klasikinės muzikos 

koncertas. Mažieji šeimų nariai koncerto metu bazilikos šventoriuje žaidė 

žaidimus, juos globojo savanoriai. Po koncerto visi rinkosi į parapijos 

namus bendrai agapei.  

Visų atlaidų metu vyko jaunimo savanorystės skatinimo stovykla 

„Žolynėlis“. Šeimų dienos vakarą Šeimos centro projektų vadovė J. Masiokienė buvo pakviesta susitikti 

su stovyklautojais. Parapijos namuose, jaukiame „tvartelyje“, dalinomės mintimis apie šeimą. Kalbėjome 

apie meilės tikrovę, kuri tampa iššūkiu šių dienų vartotojiškoje visuomenėje. Ar galima įsipareigoti mylėti 

vieną žmogų ir gyventi su juo santuokoje visą gyvenimą? Mylėti – tai ne tik patirti romantiškus, 

aistringus potyrius, bet įsipareigoti būti labiau dėl kito nei dėl savęs. Vakarą užbaigėme skaitydami meilės 

himną iš Šventojo Rašto, kurio žodžius mintinai kartojo ne vienas stovyklautojas. Dalinai renginį parėmė 

Privatus fondas.  

 

Rugpjūčio 28 d. vakarą Šeimos centro direktorė  J. Šaumanienė buvo pakviesta į Panevėžio 

krikščioniškų bendruomenių susitikimą plačiau pristatyti akciją „Vienas iš mūsų“ ir pakalbėti apie 

embrionų apsaugą ir kamienines ląsteles. Pranešimas buvo išklausytas dėmesingai, šiltai, vyko diskusijos. 

Po susitikimo privačiame pokalbyje krikščioniškų bendruomenių atstovai domėjosi Šeimos centro veikla, 

galimybe tolesniam bendradarbiavimui.  

 

Nuo rugsėjo 6 d. Panevėžio vyskupijos Šeimos centre Privataus fondo lėšomis 2 dienas po 1 val. dirba 

psichologė Vilma Kuodienė. Jau pirmąją savaitę ji turėjo darbo: suteikė individualią konsultaciją ir 

pravedė susitikimą Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlei apie prenatalinio laikotarpio svarbą bei 

pakvietė besilaukiančias šeimas lankyti savęs pažinimo grupelę Šeimos centre.  
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Telšių vyskupijos šeimos centras 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 

Maldos akcija . Rugsėjo 7 d. atsiliepdamos į popiežiaus Pranciškaus ir arkivyskupo Vincenzo Paglia 

paraginimą gražus šeimų būrelis, kurio pagrindą sudarė evangelizacinės bendruomenės „Naujoji Sandora“ 

nariai, rinkosi į Žemaičių Kalvarijos šventovę maldai. Savo maldas už taiką Sirijoje vaikai aktualizavo 

Kryžiaus nešimu. Apmąstydamos Viešpaties Kryžiaus kelią šeimos į maldos atodūsius įpynė savo 

asmeninius prašymus, trumpai supažindindamos vaikus su kančios kelio esme bei drąsindamos būti Dievo 

meilės skleidėjais. Šeimų maldas vainikavo kan. Jono Ačo suteiktas palaiminimas šv. Kryžiaus relikvija ir 

kuklios vaišės šventoriuje bei nuoširdi tarpusavio bendrystė. 

 
-ag- 

 

Šeimos politika 
 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

 

Šeimų mitingas Vilniuje „Apginsime šeimą – išsaugosime Lietuvą“. 10 šeimų iš Kaišiadorių, Širvintų 

ir Elektrėnų birželio 16 d. atvyko palaikyti šeimai svarbių vertybių  ir išreikšti susirūpinimą dėl skubotai  

pasirašytos ir Seimui ratifikuoti teikiamos  Europos Tarybos konvencijos 

„Dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir 

šalinimo“, kitaip dar vadinamos Stambulo konvencija, kur prisidengdami 

kova prieš smurtą ideologijų kūrėjai įpareigoja į visų formaliojo švietimo 

lygių ugdymo programas  įtraukti mokymo medžiagą apie 

„nestereotipinius lyčių vaidmenis“ t.y. homoseksualumą bei 

transseksualumą.  Pasirašiusi ir ratifikavusi Konvenciją, Lietuva būtų 

priversta iškreiptą lyties sampratą įtvirtinti mūsų teisinėje sistemoje. 

Konvencijos 4 straipsnis Lietuvos teisėje įtvirtintų naujus draudimo 

diskriminuoti dėl „socialinės lyties“ ir „ lyties tapatybės“ pagrindus.  
 

-jb- 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 

Birželio 27 d. vyko aktyvių šeimų susibūrimas sprendžiant Šeimos tarybos 

įkūrimo aktualizavimą. 

-ag- 


