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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 

   
 

Spalvingas ruduo mus jau paliko laukti baltos žiemos. 

Vis gi lapkritį Lietuvos šeimos centre vis dar esame 

šildomi prisiminimų apie Popiežių Pranciškų ir pasaulio 

šeimų susitikimą Romoje. Pažadėti išsamūs įspūdžiai jau 

netrukus. Tačiau pirmiau norime jums dar priminti, kad 

lapkričio 23 d. minėsime Negimusio kūdikio dieną, 

nes 1955 m. būtent lapkričio 23-iąją tuometinis 

sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą 

leidžianti daryti abortus Lietuvoje. Ši diena maldos 

laikas už negimusius vaikus ir kūdikio netektį patyrusias 

šeimas. Kviečiame jus melstis namie ir bendruomenėse. 

Kreipkitės į artimiausią Šeimos centrą (jį rasti galite per 

www.lietuvosseimoscentras.lt ) ir pasidomėkite, kas ten planuojama  minint Negimusio kūdikio dieną. O 

gal kaip tik jūsų iniciatyvos ten labai reikia?.. 

Jei savo aplinkoje pažįstate šeimų, kurios patyrė kūdikio netektį dėl aborto ar kitų priežasčių, pakvieskite 

į „Rachelės vynuogyno“ rekolekcijas. Skelbimą rasite šiame aplinkraštyje.  

O dabar žadėti įspūdžiai..  

 

Mūsų piligrimystė prie Švento Petro kapo... Roma... 

Visi keliai veda į ją. Ilgai bandėme atsiliepti į Šventojo Tėvo kvietimą. Taip ilgai, kad galiausiai teko 

skristi lėktuvu, o viešbutį rasti buvo sunku. Tik baigus registraciją pasipylė skambučiai – ko gero, 

norinčių būtų buvęs visas autobusas, bet, kaip sako, šaukštai 

po pietų. Su Lietuvos šeimos centru į Romą skrido 16 

žmonių. Mūsų kelionės vadovė Vita Poniškaitienė (pažinimo 

centras „Albora“) nuoširdžiai rūpinosi visapusiška mūsų 

gerove. Spalio 24 d. atvykę iš Lietuvos pasiekėme savo 

viešbutėlį netoli Termini stoties ir tą vakarą nelabai 

bepajėgėme toliau nuvykti. Roma liko už pravirų langų – 

girdėjosi miesto ūžesys ir uždaro skersgatvio gale, kaip 

šulinyje, skardėjo kiekvienas žingsnis, garsūs pokalbiai, 

bagažų dardėjimas. 

Kitą rytą pradėjome šventomis Mišiomis Lietuvių namuose 

Romoje. Labai skubėjome, kad tokiame dideliame mieste 

suspėtume laiku. Jo Eminencija kardinolas tarsi laukė mūsų. Buvo gera nors trumpai pabūti kartu su 

visais Lietuvos piligrimais. Po to mūsų laukė pažintinės ekskursijos po Romą ir Vatikaną. Pradėjome nuo 

Vatikano muziejų. Praėjome daugybę antikinio meno kolekcijų. Pagrindinis mūsų tikslas – Siksto 

koplyčia – laukė pabaigoje. Šioje patalpoje darbavosi tiek daug garsių dailininkų: Pietras Perudžinas, 

Sandras Botičelis, Domenikas Girlandajas, Kozimas Roselis, Mikelandželas. Būtent dėl pastarojo čia 

nuolat telkiasi tokia daugybė žmonių. Iš Vatikano muziejų patraukėme į Šv. Petro baziliką, 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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pasidžiaugėme Mikelandželo Pieta ir kupolo didybe, išsakėme savo abejones ir norus šventajam Petrui, 

apžiūrėjome Berninio šedevrą – baldakimą virš Petro kapo, rūsiuose esančias koplyčias. Turėjome šiek 

tiek laisvo laiko maldai. Aplankę Vatikaną, lėtai traukėme per Romą. Praėjome pro Angelo pilį, 

aplankėme Navonos, Respublikos aikštes ir savo ekskursiją baigėme ties Trevi fontanais. Buvome 

nuvargę, bet laimingi. 

Šeštadienį vėl skubėjome į šventas Mišias Lietuvių 

kolegijoje, o po Mišių vykome į Vatikaną, kur po 

pietų turėjo prasidėti šeimų susitikimas. Kelias 

valandas praleidome laukdami saulėje, minioje. 

Šeimos talpiai susėdę gatvėje ant mažų kilimėlių su 

vaikais įvairiai leido laiką – žaidė žaidimus, 

kalbėjosi, valgė. Švelniai pasistumdę eilėje prie 

detektorių ir įėję į Šventojo Petro aikštę jautėmės 

kupini jėgų ir džiaugsmo. Šeimų susitikime buvo 

liudijama, vyko muzikiniai šeimų pasirodymai. 

Aikštėje atsirasdavo spalvingų balionų, kurie 

nuolat kilo į dangų. Esu įsitikinusi, kad visi 

nekantriai laukė Šventojo Tėvo. Jam pasirodžius 

daugybė balionų pakilo į dangų ir aikštėje 

įsiviešpatavo tyla. Visus pasveikinęs ir patikinęs, 

kad klausėsi liudijimų, Šventasis Tėvas paklausė: „Kaip šiandien šeimoje gyventi tikėjimo džiaugsmu?“ 

Popiežius Pranciškus pirmiausia priminė Jėzaus žodžius: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate 

prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28) Šie žodžiai skirti visiems, kurie neranda darbo, nepatiria meilės, 

slaugo senus tėvus ar kitaip vargsta, – šie žodžiai skirti šeimoms. Kitą atsakymą randame santuokos 

apeigų žodžiuose: „Prisiekiu tave gerbti, mylėti, būti tau ištikimas...“ Santuokoje mes, kaip Abraomas, 

išsiruošiame į nežinios kelionę kartu. Nežinome, kas mus ištiks, tačiau pažadame mylėti, gerbti ir būti 

ištikimi. Šventasis Tėvas sakė, kad krikščionys nėra 

naivūs. Jie supranta, kad santuokoje gyventi sunku. 

Kaip tik todėl jiems reikalinga Sakramento malonė. 

Popiežius Pranciškus šeimai patarė dažnai vartoti 

tris žodžius: prašau, ačiū ir atsiprašau. Toliau 

Šventasis Tėvas parodė į ant pakylos stovinčią 

Jėzaus paaukojimo šventykloje ikoną. Šioje ikonoje 

matome skirtingas žmonių kartas. „Visos šeimos, 

kaip Nazareto šeima, priklauso savo tautos istorijai 

ir jų buvimas nebūtų įmanomas be ankstesnių 

kartų“, – sakė Šventasis Tėvas. Padėkojęs ir 

laimindamas šeimas popiežius Pranciškus priminė 

Šv. Petro žodžius: „Viešpatie, pas ką mes eisime? 

Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“ (Jn 6, 68).  

Po susitikimo Šventasis Tėvas apvažiavo aikštę visais galimais važiuoti takeliais. Jis atrodė tarsi virš 

minios sklandantis baltas paukštis. Nesunku buvo jausti, kad jam minioje gera, kad ta daugybė žmonių jo 

neslegia, kad Šventasis Tėvas tuos žmones myli. Susitikimas baigėsi jau sutemus, visiems rankoje laikant 

uždegtas žvakeles. Džiaugsmingi traukėme poilsio. 

Rytojaus sekmadienis turėjo būti paskutinis spalio sekmadienis, kai keičiamas laikas. Mes tai pamiršome, 

todėl atsikėlėme valanda anksčiau. Tai buvo mums lemtinga, kad atvykę į Vatikaną patektume į pirmąjį 

sektorių. Iki šventų Mišių turėjome porą valandų laiko. Prieš mus sėdėjo prancūzų šeima su septyniais 

vaikais. Vaikai buvo įvairaus amžiaus – nuo ketverių iki galbūt šešiolikos ar aštuoniolikos. Mus stebino 

vaikų ramybė ir paklusnumas: niekas nevalgė, negėrė, nešaukė, nelakstė. Vyresnieji globojo mažesnius. 

Tėvai nebuvo griežti, bet taisyklės buvo labai aiškios – mamai ar tėčiui tereikėjo pažiūrėti ir nusišypsojus 

pasakyti „ne“.  
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Sektoriaus priekyje pamatėme vyskupą Eugenijų 

Bartulį. Jis atėjo mūsų pasveikinti. Toji prancūzų 

šeima taip pat paprašė palaiminimo. Visi vaikai 

kaip vienas suklaupė eilėje. Turėjome ko iš šios 

šeimos pasimokyti.  

Šventų Mišių homilijoje Šventasis Tėvas kalbėjo 

apie keletą fundamentalių krikščioniškosios šeimos 

bruožų: maldą, tikėjimo išsaugojimą ir šeimos 

gyvenimą džiaugsmu.  

„Tikrą džiaugsmą teikia darna tarp žmonių, kurią 

visi jaučia širdyje ir kurios dėka gera būti kartu, 

vieni kitus palaikyti gyvenimo kelyje. Tačiau šio 

gilaus džiaugsmo pagrindas yra Dievo buvimas 

šeimoje, jo priimanti, gailestinga, visus gerbianti 

meilė. Meilė yra kantri, meilė yra dieviškoji dorybė, kuri mus moko būti kantriais šeimoje. Tik Dievas 

sukuria darną tarp skirtumų. Jei pristinga Dievo meilės, nyksta ir šeimos darna, ima vyrauti 

individualizmas, užgesta džiaugsmas. Šeima, kuri gyvena tikėjimo džiaugsmu ir jį džiugiai liudija, yra 

žemės druska ir pasaulio šviesa, yra visuomenės gyvenimo raugas“, – sakė popiežius Pranciškus. 

Po šventų Mišių popiežius Pranciškus vėl apvažiavo visus susirinkusiuosius. Bėgome nuo vieno barjero 

prie kito, kad iš arčiau pamatytume Šventąjį Tėvą, kad būtume jo palaiminti.  

Šiek tiek atsikvėpę po šventų Mišių tęsėme ekskursiją po Romą. Pėsti nuėjome į Popolo aikštę, 

aplankydami šalimais esančias aikštes ir kitokius architektūros paminklus, atėjome prie paminklo 

pirmajam suvienytos Italijos karaliui Viktorui Emanueliui II, antikinės Romos paminklų. Ekskursiją 

baigėme prie Koliziejaus.   

Likusį pusdienį buvome laisvi. Vėliau tęsėme ekskursiją nuo antikinės Romos ir lankėme Santa Maria 

Madžiore ir Laterano Šv. Jono bazilikas, Jėzaus bažnyčią, kur ilsisi šv. Ignaco Lojolos palaikai. Viskas, 

ką matėme, neregėtai puošnu ir nepaprasta. Pilni sunkiai besutalpinamų įspūdžių išskridome į namus. 

Roma.. Roma... Vis dėlto norėtųsi ten vėl sugrįžti... 

-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 .  
 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

Spalio 25–27 d. Kulautuvoje vyko jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai seminaras „Pažink 

save“. Jį organizavo Kauno arkivyskupijos šeimos centro jaunųjų savanorių komanda kartu su programos 

koordinatoriumi Gediminu Urbonu. Jaunimo namuose Kulautuvoje nesutilpo visi norintys dalyvauti 

seminare. Galbūt ne retam kyla klausimas: kas nuostabaus ten vyko, ko negalima būtų išvysti 

„Akropolyje“ ar per TV? 

http://ask.fm/pazinksave
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Atsakymas susideda iš daugybės 

priežasčių. Visų pirma kiekvienas galėjo 

susipažinti ne tik tarpusavyje, bet ir su 

visuotinai aktualiomis ir kiekvienam 

išgirsti vertingomis temomis: „Aš“, 

„Vertybės“, „Šeima“, „Jie ir jos“, „Lyties 

tapatybė“, „Ar tai meilė?“, „Kodėl verta 

laukti“, „Kelias į santuoką“, „Gyvybė“ ir 

„Vaisingumas“. Jaunuoliai turėjo progą 

analizuoti: kas aš esu; kodėl svarbu, kas aš 

esu ir kad esu; koks aš? kas yra 

vyriškumas, moteriškumas; kuo svarbūs 

mano santykiai su kitais? kas yra gyvybė ir 

kodėl ją reikia saugoti? Ir su dar daugybe 

svarbių dalykų kiekvienam jaunam 

žmogui. Žinoma, visiems aktualu buvo išgirsti apie meilę. Kas, jei ne tik meilė, yra svarbi žmogui 

santuokoje? Apie tai ir ne tik liudijo Lauros ir Mažvydo Aleknų šeima. Jie viršijo dalyvių lūkesčius 

pasidalydami savo gyvenimu. Jaunuoliai klausėsi, diskutavo ir girdėjo. 

Dalyviai nebuvo tik pasyvūs stebėtojai – grupelių metu jie turėjo progą dalytis savo pačių patirtimi, 

nuomone, mintimis, diskutuoti, atrasti. Tai skatino pažinti ne tik save, bet ir vienas kitą. 

Keletas liudijimų: 

  „Labai patiko šeimos liudijimas – tikra istorija su daug išbandymų, parodanti, kad norint 

išsaugoti šeimą reikia įdėti pastangų, niekas savaime nebūna.“ 

 „Patiko, kad buvo ne tik sausa teorija, bet ir daug metodų, praktinių užduočių, kur kiekvienas 

galėjo įsitraukti. Temos viena su kita susijusios, papildo prieš tai buvusias ir taip išeina graži 

visuma.“ 

 „Laikas praleistas Kulautuvoje ne tik išmokė mane daug naujo, bet ir pastatė manyje „atnaujintus 

pamatus.“ 

Trumpas filmukas apie savaitgalį http://www.pazinksave.eu/klipai.html  

Šį seminarą parėmė Vokietijos katalikų solidarumo akcija Renovabis bei privatus Vokietijos fondas. 

Išsamiau apie programą „Pažink save“ galite rasti interneto svetainėje www.pazinksave.eu   

-jl-  

Sužadėtinių rengimas 
 

 

Telšių vyskupijos šeimos centras organizuoja sužadėtinių rengėjų mokymus Žemaičių Kalvarijoje 

lapkričio 23–24d. tema ,,Grupinio darbo metodika“ (lektorė V. Benaitienė). 

Registracija el. paštu: tvseimoscentras@gmail.com .  

 
 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 
 

Maldos atodūsyje padėka Dievui ir džiugesys širdžiai už tokius sužadėtinių žodžius: 

 „Dar  iki kursų suvokėme santuokos svarbą mums, tačiau jūsų dėka po kiekvieno seminaro vis labiau 

suprasdavome, kad  neužtenka tik apmąstyti ir įsivardyti svarbą, kur kas svarbiau apmąstyti, kodėl būtent 

sakramentinė santuoka man/mums svarbi“ (sužadėtiniai 25 m., 29 m.). 

http://www.pazinksave.eu/klipai.html
http://www.pazinksave.eu/
mailto:tvseimoscentras@gmail.com
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Naujovė: poroms, dalyvavusioms pasirengimo Santuokos sakramento programoje ir norinčioms labiau 

tobulinti įsisenėjusius bendravimo įgūdžius, suteikiama nemokama specialisto konsultacija. 

-ag- 

 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 
 

D ė m e s i o ! 
Šiais mokslo metais pradedami nauji Natūralaus šeimos planavimo (NŠP) 

kursai VDU Santuokos ir šeimos studijų centre. 

Norinčius dalyvauti prašome registruotis el. paštu: pvscentras@gmail.com 

Dalyvių skaičius ribotas (iki 20). Pirmenybė – Šeimos centrų darbuotojams ir 

savanoriams. Dar liko vietų – registruokitės kuo greičiau!  

Kai susirinks pilna grupė, bus paskelbta mokymų data. 

 
Tikslesnė informacija apie programą http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2013/10/vaisingumo-

pazinimas_NSP_programa_pat.pdf 

 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

 

Spalio 17 d. prasidėjo „Mamyčių mokyklėlės“ užsiėmimai. Šią programą veda Inesa Ramanauskienė.  

Mamytės rinksis kiekvieną pirmadienį puse 11val. Šeimos centre. Pirmojo susitikimo metu vyko 

susipažinimas, norų ir lūkesčių išsakymas, mamytėms aktualių temų pasiūla.  

Spalio 21d. startavo programa sutuoktiniams „Santuokos 

kursas“. Į šiuos pasimatymus sutuoktiniams atvyko 10 porų. 

Ypač džiaugiamės naujomis penkiomis poromis ir savo ištikimais 

senbuviais. Dekanas mons. R. Jurkevičius paragino šeimas 

dalyvauti susitikimuose ir stiprinti tarpusavio santykius, statyti 

šeimą ant tikėjimo pamato. Aštuonis pirmadienius iš eilės poros 

įsipareigojo dalyvauti susitikimuose. Sutuoktinius nustebimo 

sukurta jauki, jų laukianti ir juos priimanti aplinka, staliukai ir 

galimybė būti, kalbėtis tik dviem, atlikti lektorių nurodomas 

užduotis. Taip pat vyko bendra pradžios ir pabaigos malda prašant 

Viešpaties pagalbos augti tarpusavio supratime ir meilėje.  

Į susitikimus buvo išsiųsti pakvietimai ir paraginimai dekanato 

parapijų kunigams, kad pakviestų dalyvauti bent vieną šeimą. Pakvietimai buvo išsiųsti birželį, 

pakartotinai rugsėjo mėn. Negavome atliepo nei iš vieno parapijos klebono, šeimų iš parapijų taip pat 

nesulaukėme.. 

                                                                                                                                                                  -jb 

Širvintų dekanato šeimos centras 

Širvintų dekanato šeimos centre šeimos, savanoriai ir visi norintys vikaro B. Sajetos iniciatyva 

sekmadienio vakarais, prieš šv. Mišias, renkasi nagrinėti tos dienos liturginius Šv. Rašto skaitinius, 

mailto:pvscentras@gmail.com
http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2013/10/vaisingumo-pazinimas_NSP_programa_pat.pdf
http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2013/10/vaisingumo-pazinimas_NSP_programa_pat.pdf
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dalinasi įžvalgomis. Vėliau visi drauge keliauja į šv. Mišias. Taip pat kiekvieną penktadienio vakarą 

šeimos ištikimai kalba rožinį keliaudamos iš vienų namų į kitus. 

-jb- 
 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 
 
 

Visiems netekusiems savo kūdikių dėl įvairių priežasčių 

„Rachelės vynuogyno” rekolekcijos – tai nuostabi galimybė kiekvienam žmogui, kuris po kūdikio 

netekties išgyvena emocinį ir dvasinį skausmą. 

Programa orientuota patirti Dievo meilę ir gijimą, iškelti skausmo jausmus. Rekolekcijas veda 

giliai Jūsų poreikius suprantantys savanoriai. 

Rachelės vynuogynas – tai saugi, nieko nevertinanti ir neteisianti vieta. 

Šios rekolekcijos – tai galimybė atsitraukti nuo kasdieninių rūpesčių, įsipareigojimų, susitelkti 

ties praeities emocijomis ir pradėti traumos gydymą. 

Artimiausios rekolekcijos lapkričio 22–24d. Kauno m.  

informacija ir registracija tel. 867575372, 868696455.  
 

Šv. Monikos mamų klubas. Po vasaros poilsio tęsiame savo gyvavimą. Į vis gausėjantį klubelį kas 

savaitę susibėga tiek kasdienybės išvargintos, tiek ir gyvenimu besimėgaujančios mamos su mažyliais, 

kad pabūtų, pasidalintų. Pirmą kartą einančios motinystės keliu godžiai semiasi išminties iš mūsų „super 

mamų“ – sėkmingai auginančių keturis, penkis vaikučius. Ir kiekviena randa atsaką į sau rūpimą 

klausimą, nes visada atsiras, kas tai jau praėjo, kas apie tai skaitė, kas mąstė. Džiaugiamės savo 

draugyste, bendryste, bendroje maldoje dėkojame ir prašome šv. Monikos užtarimo, kad būtume stiprios, 

eidamos mamų ir žmonų pareigas. Kviečiame prisijungti. Mamos renkasi kiekvieną ketvirtadienį 11 val. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centre. 

Mamų klubo vadovė Raimonda 

 

Išsiskyrusiųjų sielovada. Spalio mėnesį prasidėjo naujas išsiskyrusiųjų sielovados grupės užsiėmimų 

ciklas. Grupė skirta tiems, kas išgyveno skyrybas ir jaučia, kad liko neatsakytų klausimų ir slegiančių 

jausmų. Užsiėmimai vyksta kartu su dvasininku ir psichologu. Šiuo metu mums talkina tėvas Severinas 

Holocher  OFM. Tai galimybė pasidalyti sunkumais, išgirsti kitą žmogų, naujai pamatyti save ir įgyti jėgų 

kurti tolesnį gyvenimą pasitikint Dievu. 

-jl- 

Telšių vyskupijos šeimos centras 
 

Telšių vyskupijos šeimos centro darbuotojų ir savanorių šeimos, 

dėkingos Vokietijos katalikų akcijai RENOVABIS, spalio 6 d. 

rinkosi į Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos baziliką, į 7-ąsias 

Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo vainikavimo 

metines. 
 

Lai Jumyse būna ramybė. Tikėkite Dievu, kad esate būtent ten, 

kur turite būti. Niekados nepamirškite galimybių, kurios gimsta 

iš tikėjimo... 
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Naudokitės gautomis dovanomis ir gautą meilę siųskite toliau. Tvirtai žinokite, kad esate Dievo vaikai. 

Tegul ši tikrovė įsismelkia į Jūsų kaulus ir suteikia Jūsų sielai laisvę dainuoti, šokti, garbinti ir mylėti. Ji 

yra duota mums visiems. 

 

Klaipėdos dekanato šeimos centras  

 

Nuo spalio mėn. vykdome keletą programų, kurių finansavimą remia Privatus Vokietijos fondas bei 

Renovabis: 

 Tėvystės įgūdžių programa, skirta tėveliams, auginantiems 3–11 metų amžiaus vaikus. 

 Programa „Santuokos kursas“ bei tęsiame „3 metų mokyklos programą“. Seminarai skirti 

sutuoktinių bendravimų įgūdžiams tobulinti. 

 Seminarų ciklas mamoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus. 

 Seminarų ciklas tėvams, patiriantiems sunkumų auklėjant vaikus, bei krizę patiriančių 

šeimų ugdymas. 

 Teikiamos nemokamos psichologinės konsultacijos tėvams vaikų ugdymo klausimais bei 

pavieniams asmenims ir poroms, patiriančioms bendravimo sunkumų. 

-ag- 

Telšių dekanato šeimos centras 

 

Spalio pabaigoje Telšių dekanato šeimos centre įvyko mamų ir vaikučių 

dailės pratybos ,,Su vaiku prie spalvų paletės“, kurias vedė dailininkė, 

trijų vaikučių mama Asta Šimkevičienė. Vadovė pakvietė pratybų 

dalyvius pažinti spalvas, su jomis susidraugauti, liečiant delniukais. Tai 

visiems suteikė tikro netikėto džiaugsmo. Susitikimo metu išbandyti 

įvairūs piešimo būdai (kūdikiams skirtais dažais, akvarele, pastelėmis), 

kuriuos dailininkė ne tik žaismingai pristatė, bet ir pabrėžė lytėjimo 

naudą, svarbą vaiko kalbos raidai ir apskritai ugdymui(si).  

-id- 

 

Mamų mokyklėlė Telšiuose. Telšių dekanato šeimos centre 2013-

ųjų metų spalio–gruodžio mėnesiais, įgyvendinant projektą 

,,Sveikatos paletė šeimai“, veikia Mamų mokyklėlė, į kurią mamos 

ir vaikučiai iki 2 metų renkasi antradieniais. Užsiėmimų metu 

vyksta mankštos, pokalbiai – diskusijos aktualiais vaikų auklėjimo 

bei ugdymo klausimais.  

Projektą remia Telšių rajono savivaldybė, įgyvendindama 

specialiąją visuomenės sveikatos programą. 

-id- 

 

Kretingos parapijos šeimos centras 
 

Rugsėjo mėn. Kretingos parapijoje prasidėjo Tėvystės įgūdžių ugdymo programa, kurią veda 

psichologė, Klaipėdos psichologinės-pedagoginės tarnybos specialistė Rasa Zinkevičienė. Programa 

skirta tėvams, auginantiems įvairaus amžiaus vaikus, susiduriantiems su auklėjimo problemomis bei 

iššūkiais ir norintiems išmokti tinkamai bendrauti su savo vaikais. Tai praktiniai užsiėmimai, kuriuose 

 dalyvauja 15 žmonių grupė. Tokie mokymai Kretingoje vyksta pirmą kartą ir yra tikrai labai reikalingi. 

Planuojamos dvi dalyvių grupės. Programa yra remiama Privataus vokiečių fondo.  

-am- 
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Darbuotojų ugdymas 
 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras  

    

Dekanatų šeimos centrų vadovų susitikimas. Spalio 12 

d. Kauno šeimos centre vyko dekanatų šeimos centrų 

vadovų susitikimas, kuriame dalijomės džiaugsmais ir 

rūpesčiais, patiriamais besidarbuojant skirtinguose 

dekanatuose. Pagrindinė veikla šiuose Šeimos centruose 

yra sužadėtinių rengimas Santuokai, todėl susitikime 

nemažai dėmesio skyrėme įvairių darbo metodų aptarimui, 

taip pat diskutavome apie tai, kaip pritraukti ir palaikyti 

savanorius. Ne viskas vyksta taip, kaip norėtųsi: nors yra 

organizuojama nemažai renginių, sunku prikviesti jaunas 

šeimas, suburti bendruomenes, motyvuoti savanoriškam 

darbui. Geriausiai sekasi ten, kur iniciatyva kyla „iš 

apačios“. 

Dekanatų šeimos centrų vadovai taip pat aptarė finansinius klausimus mažose grupelėse diskutuodami 

apie tai, iš kur gaunami ir kur išleidžiami pinigai.  

Po to visi dalyvavome ekskursijoje po Kauno pilį. Čia ne tik klausėmės išsamaus gido pasakojimo apie 

pilies istoriją, apžiūrėjome ekspozicijas, bet ir aplankėme fotografijų parodą „Būti... Atrodyti... Turėti...“. 

Ši paroda tarsi atskleidė jaunų menininkų gebėjimą matyti pasaulį sielos akimis. Tokio gebėjimo žvelgti į 

sužadėtinius, šeimas, vaikus reikia mums visiems besidarbuojantiems šeimos centruose. 

 

Šeimos centro darbuotojų ir savanorių kelionė į Zapyškį ir Lukšius. Turbūt nėra geresnio būdo patirti 

bendrystę, kaip keliaujant kartu. O jei kelionė dar ir maldinga, tai jos metu galime patirti paties Dievo 

prisilietimą „Visas krikščionio gyvenimas yra tartum ilga 

maldinga kelionė į Tėvo namus – Tėvo, kurio besąlyginę 

meilę kiekvienam žmogui, o ypač „sūnui palaidūnui“, 

kasdien vis labiau pažįstame. Tokia kelionė vyksta 

kiekvieno žmogaus sielos gelmėse, tikinčiųjų 

bendruomenėse, o per jas – ir visoje žmonijoje“, – teigė 

Jonas Paulius II viename savo laiškų. Drąsinami šios 

minties jau ne pirmą kartą organizuojame keliones, į 

kurias vykstame su esamais ir, tikimės, būsimais Šeimos 

centro savanoriais. Kai kuriems tai galimybė arčiau 

susipažinti su Šeimos centro darbuotojais, pasijusti 

vienos Dievo šeimos nariais. Stengiamės suderinti 

dvasinius ir pažintinius dalykus, o labiausiai džiugina, 

kai ieškantis žmogus tokių kelionių metu „atranda“ gyvą Bažnyčią.  

Maldingos kelionės metu aplankėme Kačerginės koplyčią, Zapyškio ir Lukšių bažnyčias. Kunigas Juozas 

Fakėjavas papasakojo apie Kačerginės koplyčios, Zapyškio senosios bažnyčios įkūrimą, o trumpai 

pasimeldę naujojoje Zapyškio bažnyčioje susirinkome parapijos namuose. Čia kunigas pasidalijo savo 

patirtimi rengiant sužadėtinius Santuokai, padrąsino nenusiminti, kad daug jaunų žmonių šiandien yra 

nutolę nuo Dievo ir bažnyčios. „Jūsų tikslas yra perduoti žinią. Jūs tik sėjate sėklą, o jos auginimas yra 

Dievo darbas“, – kalbėjo kunigas J. Fakėjavas. Padėkoję už šiltą priėmimą pasukome Lekėčių link. Miškų 

apsuptyje įsikūrusiame Lekėčių informacijos centre susipažinome su girininkijos muziejaus ekspozicija, 

žiūrėjome filmą apie Novaraisčio ornitologinį draustinį ir klausėmės įrašytų paukščių balsų. Po to 
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apsilankėme Zyplių dvare, kur buvome nustebinti meno dirbinių parodos gausa ir unikalumu. Už patirtus 

įspūdžius ir bendrystę dėkojome Lukšių bažnyčioje.  

-jl- 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

 

Šiaulių vyskupijos šeimos centro sužadėtinių programos savanorių savaitgalis 
Spalio 12–13 dienomis Šeimos centras sukvietė savanorius į 

padėkos savaitgalį – seminarą „...bus jums pridėta“ “(Lk 12, 

31). Tai tradicinis savaitgalis, kai padėkojama savanoriams 

už jų triūsą vasaros sezono metu, už jų pagalbą dirbant su 

sužadėtiniais. Savaitgalis vyko Kelmės rajone, Pabariukų 

kaimo sodyboje. Programoje – kun. Tomo Janavičiaus 

paskaita. Kunigas kalbėjo apie didžiųjų pranašų gyvenimą ir 

sunkumus, apie tai, kaip galime kiekvienas tapti pranašu 

savo aplinkoje, tačiau pranašas susiduria su didžiuliais 

išbandymais, kurių be Dievo pagalbos žmogus negali įveikti.  

Antrąją savaitgalio dieną vykome į Tytuvėnų bažnyčią, kur 

buvo aukojamos šventosios Mišios už Šeimos centro 

bendruomenę; taip pat Tytuvėnų vienuolyno ansamblio darbuotojai suteikė galimybę apžiūrėti 

vienuolyną, papasakojo apie praeitį ir po gaisro atsigaunančių pastatų nūdieną.  

Grįžus iš Tytuvėnų mūsų laukė susitikimas su Lietuvos 

šeimos centro direktore Dalia Lukėniene, kuri pasidalino 

mintimis ir savo rūpesčiu apie dabar vykstančius procesus 

šeimų atžvilgiu ir atvežė pačias karščiausias naujienas 

apie tai, link kur keliauja Lietuvos šeimų politika, kokia 

netolima ateitis mūsų laukia, jeigu tylėsime ir 

neskatinsime politikų remti, palaikyti, puoselėti šeimos 

institucijos. Kažkada ištarus žodį „šeima“, visiems buvo 

aišku, apie ką kalbama, šiais laikais po žodžiu „šeima“ 

gali slėptis daugybė iškraipymų, neatitikimų ir kitų 

negerų dalykų. Pagrindinis rūpestis – neleisti iškraipyti 

žodžio „šeima“ ir nesivelti į dviprasmybes. 

Savaitgalis – tai gera proga geriau pažinti vieniems kitus, 

pasidalinti informacija, padėti vieni kitiems geriau suprasti savanorystę.  

Šį savaitgalį rėmė ir padėjo surengti Renovabis ir Lietuvių katalikų religinė šalpa.  

-jg- 

Telšių vyskupijos šeimos centras 
 

Telšių vyskupijos dekanatų šeimos centrų vadovai buvo pakviesti į 

TVŠC darbuotojų ir vadovų tarybos posėdį, kuriame Telšių 

vyskupas Linas Vodopjanovas OFM pasveikino visus 

susirinkusius. Jis kvietė Telšių vyskupijos dekanatų šeimos centruose 

vykdyti šeimų pastoraciją, melstis už visas šeimas, kvietė raginti 

klebonus, siūlyti jiems temas darbui su šeimomis. ,,Šeima yra 

pašaukimas amžinai, Jėzus mūsų neišgelbėjo laikinai, išgelbėjo 

galutinai, todėl šeimoje negali būti nieko laikinai – tai galutinai. 

Šeimos, patirkite tikėjimo džiaugsmą“, – sakė  Telšių vyskupas Linas 

Vodopjanovas OFM.  
-lv- 
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Renginiai visuomenei 
 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

 

 

Gruodžio 7 d. vyks konferencija  

„ŠEIMA – PASAULIO IR ISTORIJOS VARIKLIS“ 

10.00–14.00 val. Panevėžyje, Nemuno g. 33 (KTU Panevėžio institutas) 

KVIEČIAME DALYVAUTI!  

Registracija tel. 8 45 507791, 8684 84402 arba el. paštu pvscentras@gmail.com .  

 

Lapkričio 9 d. vyko seminaras 

„Sakykime jaunimui tiesą“. 

Priešpiet seminaras vyko Panevėžyje, 

po pietų – Pasvalyje. Panevėžyje 

seminare dalyvavo 105 dalyviai, 

Pasvalyje – 50. Pranešimus skaitė 

lektoriai: dr. Danielius Serapinas tema 

„Jaunimo sveikatos įpročiai. Kaip juos 

galima gerinti“ bei gyd. Virgilijus 

Rudzinskas tema „Paaugliai ir lytinis 

gyvenimas. Ko nepasako suaugusieji“.  

Dr. D. Serapinas kalbėjo, kad nuolat augantis žalingų įpročių, nesubalansuotos mitybos, nesaugaus 

elgesio plitimas, darbo ir poilsio režimo nesilaikymas, stresinių situacijų išgyvenimai neigiamai veikia 

visuomenės, o ypač jaunimo, sveikatą, formuoja netinkamus sveikos gyvensenos įpročius. Lektorius, 

aptardamas sveikos gyvensenos veiksnius, pristatė įvairias studijas ir atliktus tyrimus. Viena iš 

pagrindinių priežasčių, kuri paskatina jaunimą priimti klaidingus sprendimus, pvz., pabandyti įvairius 

žalingus įpročius, yra nenorėjimas išsiskirti iš draugų. 

Gyd. V. Rudzinskas dar kartą visiems priminė „saugaus sekso“, „saugaus aborto“ terminų klaidingumą ir 

kaip jie veikia žmonių nuostatas šių reiškinių atžvilgiu. Tikras saugumas ateina, kada atsiranda ryšys tarp 

visiškai vienas kitu pasitikinčių, brandžių žmonių, kuriems intymus gyvenimas – tai ne tik tikros meilės 

išraiška, bet ir atsakomybė už kito sveikatą, už naują gyvybę. Jaunimui skirtą formulę „safe sex“ vertėtų 

pakeisti į „save sex“ (iki vedybų).  

-jš- 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

 

Šiaulių vyskupijos šeimos centro Tikėjimo metų 

piligrimystė Šventojoje Žemėje. 2013 metais, 

švęsdami Tikėjimo metus, Šeimos centras sukvietė 

darbuotojus, savanorius ir centro draugus į piligriminę 

kelionę po Šventąją Žemę.  

Ankstyvą spalio 25-osios rytą 34 piligrimai, lydimi 

dviejų kunigų ir trijų Eucharistinio Jėzaus seserų, 

pajudėjome iš Šiaulių į Rygos oro uostą, iš ten – į Tel 

Avivą. Piligrimystės kelias vinguriavo senųjų Izraelio 

pranašų ir tikėjimo liudytojų, Jono Krikštytojo, Marijos 

ir Juozapo, Jėzaus ir jo mokinių takais. Piligrimai 

mailto:pvscentras@gmail.com
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kiekvieną dieną turėjo galimybę melstis šv. Mišiose, kalbėjo rožinį, klausėsi kun. Viliaus Sikorsko 

pasakojimų apie Šventosios Žemės istorines vietas.  

(Nuotr..: Piligrimai Mergelės Marijos tėviškėje. Prie Aušros Vartų Marijos paveikslo. Nazaretas) 

Buvo lankomi įžymieji kalnai: Karmelio, Taboro, Palaiminimų, Alyvų, Siono, Golgotos; krikščionims 

brangūs miestai: Haifa, Nazaretas, Jeruzalė, Betliejus, Ein Kariamas, Betanija; tikėjimo kelionei svarbūs 

vandens telkiniai: Genazareto ežeras, Jordano upė, Raudonoji jūra, Viduržemio jūra, taip pat Judėjos 

dykuma ir kalnynas, Rachelės kapas ir Lozoriaus 

kapas. Tai vietos daugelį kartų lankytos mintimis, 

daugelį kartų buvota ten per Šventojo Rašto eilutes. 

Gera buvo prisiliesti prie vietų, kuriose vyko labai 

svarbūs žmonijos įvykiai – žydų tautos istorija 

pradedant Abraomu ir jo šeima, keliaujant per 

apaštalų ir krikščioniškų kankinių istorijas. (Nuotr..: 

Kryžiaus kelias Via Dolorosa. Jeruzalė) 

Jėzaus gimimo, gyvenimo, skelbimo, mokymo, 

gydymo, kančios, mirties bei Prisikėlimo vietos 

paliko gilų įspaudą mūsų širdyse. Supratome, kokia 

brangi Dievo dovana yra tikėjimas. 

Visų Šventųjų šventė ir Vėlinių diena visiems buvo 

taip pat neįprastos, ne savo tėvynėje, o mūsų tikėjimo 

tėvynėje. Todėl buvo labai gera suprasti, kad esame visuotinės Bažnyčios nariai.  

Įspūdžių išliko labai daug, nes kiekviena aplankyta vieta labai svarbi, bet vis nauja, kitokia ir savotiškai 

kalbanti tiesiai į širdį. Nuoširdi padėka kiekvienam piligrimui, kuris keliavo šioje šaunioje grupėje, mūsų 

kunigams kun. Rimantui Pranskaičiui ir kun. Viliui Sikorskui, Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesėms, 

o ypač sesei Reginai Teresiutei už kelionės organizavimą ir visus rūpesčius, susijusius su kelione. 

Nuoširdi padėka Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, kuris laimino kelionę ir meldėsi už piligrimus, taip 

pat gausybei mus palaikiusių savo maldomis, dėmesiu, materialiai ir dvasiškai. 

-jg- 

Telšių vyskupijos šeimos centras 
 

Telšių dekanato šeimos centras 

Įgyvendinant projektą ,,Sveikatos paletė šeimai“, 2013 m. spalio 

viduryje Telšių dekanato šeimos centre įvyko vakaras – 

susitikimas „Augalai iš Dievo sodo šeimos sveikatai“, kurio 

viešnia – žolininkė Janina Danielienė. Gausiai susirinkę vakaro 

dalyviai ne tik klausėsi naujos informacijos apie seniai pažįstamus, 

tačiau tinkamai neįvertinamus sveikatai svarbius augalus (garšvą, 

gyslotį, takažolę ir kt.), mokėsi virti avižų kisielių, bet ir išgirdo ir 

pačios žolininkės pasidalinimą, kaip gyvenimo būdo, įpročių, 

mitybos pakeitimas jai padėjo išgyti iš sunkios ligos ir netgi įkvėpė 

padėti stiprinti sveikatą kitiems. Ir daro tai Janina Danielienė labai 

kruopščiai, atidžiai įsiklausydama į kiekvieną sutiktąjį, tiek žodžiais, tiek darbais liudydama Dievo meilę.  

Vakarą sušildė susirinkusiųjų skanaujama įvairių skonių žolelių arbata, o spalvingumo ir šeimyniško 

žavesio suteikė kartu su tėveliais vakaroję vaikai. 

-id- 

 

Telšių parapijos tikintieji spalio 25 d. vakare rinkosi į Telšių Žemaitės 

teatro salę, kur buvo organizuotas susitikimas su filmo ,,Sapnuoju, kad 

einu“ autoriumi, piligrimu Jokūbu Vilium Tūru, kuris 2010 m. sausio 5 

d. iš savo namų Vilniuje iškeliavo piligriminiu Jokūbo keliu iki 

Santjago de Kompostelos Ispanijoje. Per 204 dienas jis visiškai vienas 
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nuėjo 4450 km ir liepos 25 d. pasiekė savo tikslą. Filmui pasibaigus, autorius atsakinėjo į žiūrovų 

klausimus, dalijosi sunkumais ir kelionės džiaugsmais ir kaip pats sakė: ,,Labiausiai netikėta buvo tai, kad 

204 dienų kelionę pėsčiomis atgal lėktuvu įveikė per kelias valandas.“ 

-lv-  

Šeimos politika 
 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

Svarbiausias spalio mėnesio Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro renginys.  
Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras atstovauja šeimos centrų tinklui Europos katalikiškų šeimų 

organizacijų konfederacijoje (FAFCE), ši veikla įtraukta į Renovabis projektą. Pagrindinis šios 

organizacijos tikslas yra stebėti Europarlamente kuriamą šeimos politiką ir laiku perspėti prieš šeimą 

nukreiptus veiksmus bei inicijuoti jiems pasipriešinimą; šeimai palankios politikos kūrimas. FAFCE yra 

europinė organizacija, kuri jungia katalikiškas šeimų organizacijas ar su šeimomis dirbančias katalikiškas 

organizacijas. Jos tikslas daryti įtaką ir vykdyti lobistinę veiklą EU, skatinti sprendimus šeimoms palankia 

linkme. FAFCE glaudžiai bendradarbiauja su Popiežiškąja Šeimos taryba ir su COMECE. Jį turi nedidelį 

biurą COMECE patalpose Briuselyje. Lietuvos šeimos centrai yra FAFCE nariai.  

FAFCE jungia katalikiškas organizacijas iš Vokietijos, Prancūzijos, Airijos, Italijos, Austrijos, Lietuvos, 

Slovakijos, Pietų Tirolio, Čekijos, Vengrijos, Lenkijos ir Rumunijos, o Kroatijos, Maltos, Didžiosios 

Britanijos ir Ukrainos katalikiškos šeimų organizacijos yra asocijuotos narės. 

Trumpai pristatome rugsėjo 30 – spalio 3 dienomis Strasbūre (Prancūzija) įvykusį renginį. Renginys buvo 

sudarytas iš dviejų dalių.  

Pirmoji dalis – vienos dienos konferencija „Šeima kaip teisių subjektas“, skirta Šventojo Sosto 

paskelbtos  Šeimos Teisių chartijos trisdešimtmečiui.  
 Šioje konferencijoje pagrindinius pranešimus skaitė: 

-          Mgr. Jean Laffitte, Popiežiškosios šeimos tarybos sekretorius,  pranešimo tema „Šeimos teisių 

chartija, Katalikų Bažnyčios pasiūlymas“ pristatė Chartiją ir jos aktualumą dabar. Atsakydamas į 

klausimus pabrėžė, kad Bažnyčios aktyvumas ir tarpreliginis dialogas yra svarbus ginant šeimą.   

-           Anna Zaborska, Europos Parlamento narė, skaitė pranešimą „Šeimos įtvirtinimas viešojoje 

politikoje“. Atsakydama į klausimus ji pabrėžė, kad tėvai turi būti aktyvūs ir susitikinėti su valdžios 

atstovais, valdžios atstovai į tai reaguoja. 

-          Regis Brillat, Europos Tarybos, Europos socialinės Chartijos departamento vadovas, skaitė 

pranešimą „Europos socialinė Chartija ir šeimos teisių pripažinimas“. 

Lietuvos šeimos centrams atstovaujantis Algirdas Petronis skaitė pranešimą  „Kaip civilinė visuomenė 

veikia vardan ugdymo, santuokos ir sąžinės laisvės“. Pranešime buvo kalbama  apie tai, kaip katalikiškos 

ir pasaulietinės šeimų organizacijos, veikiančios ir dirbančios baziniu lygmeniu su šeimomis, imasi 

paveikti šeimos politiką taikydamosLietuvos pavyzdžius. 

Daugiau informacijos : 

http://www.fafce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=80:conference-on-the-rights-of-

the-family-strasbourg-1st-october-press-material-eng&catid=11:press-and-media&Itemid=110&lang=en 

 

Antroji susitikimo dalis – FAFCE narių atstovų susirinkimas.  

Susirinkime buvo svarstomi du nauji projektai ir pasidalinta nauja ir aktualia informacija: 
1. Artėjant rinkimams į Europarlamentą, planuojama paruošti deklaraciją šeimai palankios politikos 

klausimais ir kviesti kandidatus į Europarlamentą ją pasirašyti. Tada tie kandidatai galės skelbtis, kad jie 

šeimai palankūs, o vėliau su jais būtų galima daugiau bendradarbiauti siunčiant jiems balsavimo 

rekomendacijas, kviečiant į renginius, siūlant naujus projektus. Minėta deklaracija būtų paremta remiantis 

Šventojo Sosto Šeimos teisių chartija, teiginius performuluojant labiau teisiniu-politiniu būdu. Tą darys 

FAFCE savanoriaujantys teisininkai.  

http://www.fafce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=80:conference-on-the-rights-of-the-family-strasbourg-1st-october-press-material-eng&catid=11:press-and-media&Itemid=110&lang=en
http://www.fafce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=80:conference-on-the-rights-of-the-family-strasbourg-1st-october-press-material-eng&catid=11:press-and-media&Itemid=110&lang=en
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2. FAFCE sunkiai išlaiko vieną darbuotoją Briuselyje ir turi vos kelis savanorius Briuselyje ir Strasbūre. 

Trūkstamas lėšas vis dar kompensuoja Prancūzijos katalikiškųjų šeimų asociacija, bet ji siūlo Europos 

mastu pradėti akciją, kad šeimos ir šeimų organizacijos paremtų finansiškai FAFCE lobistinę veiklą. 

Taryba  pritarė, nes kito būdo nepavyko sugalvoti, bet kiekviena šalis narė turi pati galvoti, kaip prie šios 

akcijos galėtų prisidėti.  

3. Aptartas European Committee on Social Rights  pateiktas FAFCE  skundas prieš Švediją. Šis skundas 

pagaliau yra priimtas svarstyti ir pripažintas tinkamu. FAFCE gavo apie tai oficialų patvirtinimą. 

4. FAFCE ruošiasi surengti paskaitų ciklą apie gender ideologiją, paskaitas planuojama  transliuoti 

virtualiai.  

-vv- 


