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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 

   
 

Tikriausiai jau dauguma papuošėme Advento vainiką, 

pajutome artėjančias šv. Kalėdas ir Naujuosius metus. Šv. 

Mišių liturgijoje, skaitydami Šv. Raštą, namuose stebėdami 

plevenančias žvakių liepsneles susimąstėme apie laukimą, 

sulėtėjimą. Galbūt kaip kuriems mūsų net pavyko sulėtinti 

gyvenimo tempą!  

Prabėgo dar vieni metai, kai šeimos centrų darbuotojai ir 

savanoriai atidavė jėgas dėl šeimų. Ir šiame aplinkraštyje 

rasite apie jų ypatingus įvykus ir kasdienybės aktualijas, 

skelbimus.  

Itin džiugu, kad šiuos metus Lietuvos vyskupai paskelbė 

Šeimos metais. Lietuvos vyskupų laišką rasite http://www.lietuvosseimoscentras.lt/seimos-metai/  

Šeimos metų plakatas: http://www.katalikai.lt/index.php?id=6&nid=9920  

Tikime, kad ateinantys Šeimos metai bus gausūs šeimų susitikimų, programų, švenčių. Šeimos centrų 

darbuotojams, savanoriams ir visoms šeimoms norime palinkėti: 

Tegul lieka Jūsų gyvenime laiko stebuklams: paprastam ir nuoširdžiam pokalbiui, 

Dievo kūrybos tobulumo pastebėjimui, vaiko ašaros nušluostymui, draugiškam 

apsikabinimui, nuoširdžiam susižavėjimui, tylos valandėlei ir kitam kasdieniam 

džiaugsmui ir vilčiai. 

Džiaugsmo Viešpaties gimimo proga!  

Lietuvos šeimos centro kolektyvas 

  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 
 

Tiesiai iš Kauno lyg leisdamiesi parašiutu koordinatorius Gediminas U. su septyniais šauniais savanoriais 

įšoko  į Jurbarko Giedriaus Giedraičio gimnaziją! Lapkričio 23–24 d. programos „Pažink save“ savaitgalį 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/seimos-metai/
http://www.katalikai.lt/index.php?id=6&nid=9920
http://ask.fm/pazinksave
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turėjom su šios gimnazijos  mokiniais. Tikrai daug diskutavome, kėlėme klausimus ir drauge bandėme į 

juos atsakyti.  Buvo daug diskusijų temoje apie gyvybę,  susidūrėme su prieštaringomis nuomonėmis…  

Plačiau: http://www.pazinksave.eu/blogas.html   

-rg- 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

Lapkričio 28 d. startavo „Pažink save“ klubas Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre. Klubas skirtas 

studentams ir vyresniems moksleiviams. Klubas vyksta kas antrą ketvirtadienį. Jį veda jaunų žmonių 

mylėtoja ir pedagogė, šeimos centro darbuotoja Dalia Arčiamaitė.  

-vv- 
 

Sužadėtinių rengimas 
 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

 

Lapkričio 23–24 d. Telšių vyskupijos šeimos centras suorganizavo sužadėtinių rengėjų mokymus tema 

,,Darbas grupėse“, kuriuos vedė TVŠC psichologė Vanda Benaitienė. Džiaugiamės, kad po šių mokymų 

net 7 savanoriais pagausės pažymėjimus gavusių pajėgos. Esame dėkingi Renovabis už paramą 

organizuojant mokymus. Keletas atsiliepimų: 

 Dėstomos temos labai naudingos, žinios perduotos metodiškai, konstruktyviai, maksimaliai išnaudotas 

laikas, puikus emocinis klimatas (moteris, 47 m.). 

 Labai įdomiai ir subtiliai lektorė išanalizavo temą. Įdomios pratybos, darbas grupėse (moteris, 37 m.).  

-lv- 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 

Klaipėdos dekanato šeimos centre teikiamos nemokamos individualios psichologo konsultacijos 

sužadėtinių poroms, kurioms kursų metu išryškėja probleminės bendravimo sritys. Dėkojame  Renovabis 

už paramą. 

-ag- 
 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 
 

D ė m e s i o ! 
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 

 

http://www.pazinksave.eu/blogas.html
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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Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 
 

Programa „Santuokos kursas“. Pirmadienio vakarais šeimos ir toliau 

renkasi į „Santuokos kurso“ užsiėmimus. Poros džiaugėsi galėdamos 

pabūti jaukioje, romantiškoje aplinkoje, užduotimis, kurios padeda skirti 

vienas kitam daugiau dėmesio, labiau suprasti vienas kitą. Labai patinka 

klausytis S. ir N. Lee mokymų, pabendrauti su kitomis šeimomis, 

pasimelsti vieniems už kitus. Tuo metu kai tėvai stiprina tarpusavio 

santykius, jų vaikučiai mokosi liaudies dainų ir žaidimų. Visi labai 

laukia paskutinio susitikimo, kuriame bus dalijamasi liudijimais, o 

vaikučiai parengs programą tėveliams. 

   

„Mamyčių mokyklėlė“. Ketvirtadienio rytais Šeimos centro salytė pilna vaikų juoko, krykštavimo, 

ašarų, riksmų, trupinių, vežimėlių, nes mamytės su savo vaikučiais renkasi bendrauti, melstis, palaikyti 

vienos kitas, pasidalyti patirtimi ir pasiklausyti mokymų, kuriuos išradingai veda Inesa Ramanauskienė. 

Pasirodo, kad net ir metinukus vaikus galima sudominti šv. Raštu per Nojaus ir kitas istorijas.  

-jb- 

Širvintų dekanato šeimos centras 

,,Mamyčių mokyklėlės“ programa Širvintose prasidėjo  lapkričio 28 d. 

Susirinkusios mamos ir jų vaikai bendravo tarpusavyje. Mamos kalbėjosi 

apie šv. Mišių šventimą kartu su vaikučiais, apie tai, kaip juos globoti, 

kad galėtų išbūti visą šv. Mišių laiką, kaip laiminti stalą, kokios Kūčių 

tradicijos ir papuošimai simbolizuoja Kristaus gimimą. Programos 

koordinatorė Kristina džiaugėsi susirinkusiųjų dėmesingumu bei 

susidomėjimu. Dalia, kurios 2 metukų dvynukės ramiai stebėjo aplinką, 

pasidalijo arbatų receptais. Šią programą remia Privatus fondas. 

                                                                                                                                                    

-iv- 

Elektrėnų dekanato šeimos centras 

Paskutinį mėnesio šeštadienį šeimos iš Elektrėnų ir Vievio su vaikais renkasi į programą „Vakarai su 

šeima“, jų metu vyksta bendrystė ir mokymas. Kol šeimoms vyksta pamokėlės, su vaikučiais užsiima 

savanoriai. Šiemet kun. A. Jurevičius veda popiežiaus Benedikto XVI katechezių šeimoms ciklą. Po 

rimtosios dalies, kaip ir priklauso pagal programą „Vakarai su šeima“, vyksta skanioji ir linksmoji dalys. 

Visi būna patenkinti..  

-vn- 
 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 
 

Šeimos išsaugojimo programa. Šeimos išsaugojimo 

programos tikslas – padėti tėvams, turintiems priklausomybių, 

atsakingai auginti vaikus, mokyti juos tėvystės įgūdžių. Vaikų 

dienos grupėje vaikai iš tokių šeimų mokosi bendrauti, 

išreikšti jausmus, lankosi įvairiose edukacinėse programose ir 

užsiėmimuose. Visą pusmetį grupės dalyviai džiaugėsi 

studentės Danbi Jeon iš Pietų Korėjos dalyvavimu. Į Lietuvą ji 

atvyko pagal Erasmus programą, o pas mus atliko socialinio 

darbo praktiką. Anglų kalba tobulai kalbanti Danbi su vaikais 

susikalbėjo angliškai, domėjosi jų gyvenimu, buitimi ir vedė 

grupinius užsiėmimus. Kartu su studente vaikai dalyvavo 

projekte „Tradicinė amatų seklyčia“, kur liaudies menininkė 
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V. Ratautienė supažindino su lietuviškų juostų audimo technologija, V. Gulbinas mokė pinti iš vytelių, o 

R. Jazerskienė atskleidė papuošalų iš popieriaus gamybos paslaptis. Lapkričio mėnesį vaikai apsilankė 

Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionate, kur kartu su protinę negalią turinčiais vaikais ir muzikos 

terapeute I. Papečkyte grojo įvairiais muzikos instrumentais.  

-žš- 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

 

Lapkričio 29–30 d. vyko Tėvystės įgūdžių seminaras. Seminarą vedė visų gerbiama ir mylima lektorė 

dr. Nijolė Liobikienė. Seminaro dalyvės – mamos, darželių auklėtojos, mokytojos, katechetės – įgijo 

teorinių žinių ir praktinių gebėjimų stengiantis būti kuo geresniais tėvais ir kitiems tėvams padėti tokiems 

tapti. Visos džiaugėsi lektorės šiluma ir gebėjimu perduoti savo žinias. Lektorės paragintos ir padrąsintos, 

dalyvės planuoja kviesti tėvelius į tėvystės įgūdžių mokymo grupeles ar susitikti individualiems 

pokalbiams. Pavasarį ketinama susitikti su dr. Nijole Liobikiene supervizijai. 

Projektą rėmė Privatus Vokietijos fondas. 

-jm- 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

 

Nuo lapkričio mėn. į Telšių dekanato, Klaipėdos dekanato, 

Mažeikių dekanato ir Kretingos parapijos šeimos centrų vedamas 

6 susitikimų ,,Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymo“ grupes renkasi 

mamos ir tėčiai. Užsiėmimų metu tėveliai per įvairias praktiškai 

atliekamas užduotis mokosi pastebėti tinkamus bei tobulintinus vaikų 

elgesio momentus, dalijasi ypač vertinga asmenine tėvystės patirtimi. 

Pačių dalyvių iniciatyva kiekvieno susitikimo metu pristatomos 

aktualios ir jau ,,išbandytos“ knygos vaikų ugdymo(si) temomis. Šią 

veiklą remia Privatus fondas.  

-lv- 

Telšių dekanato šeimos centras 

Lapkričio mėnesį Mamų mokyklėlėje be įprastų veiklų (mamų ir vaikučių iki 2 metų mankštelių, mamų 

pokalbių, diskusijų, vaikų bendravimo žaidžiant) įvyko susitikimas su žurnalo mažyliams ,,Kutis“ autore 

ir redaktore Ilona Bumblauskiene. Jo metu aptartos vaikučių ugdymo pasitelkiant spalvas, formas, taip 

pat turiningo tėvelių ir vaikučių bendro laiko, atliekant įvairias kūrybines užduotis, galimybės. Mamos ir 

vaikučiai taip pat dalyvavo užsiėmime ,,Su vaiku į garsų pasaulį“, kurio metu ilgametę darbo patirtį su 

pačiais mažiausiais turinti muzikos mokytoja Nijolė Činskienė dalijosi patirtimi ir atsakė į mamyčių 

klausimus.   

-id- 

Klaipėdos dekanato šeimos centras  

Išsiskyrusiųjų (ir vienišų) grupėje krizę patiriančios moterys su psichologe Tatjana per seminarų ciklą 

narpliojo vidinio savęs vaiko užkulisius.  Dalyvių teigimu, joms tai labai nauja ir aktuali tema, patyrimas, 

žinios. Tai vyksta dėka Privatus fondo paramos. 

-ag- 

Vilniaus  arkivyskupijos šeimos centras 

 

Neplanuotas nėštumas. Gera žinia moterims, kurių nėštumas neplanuotas. Vilniuje įsikūrė Krizinio 

nėštumo centras. Jis teikia visokeriopas paslaugas moterims, kurios neplanuotai pastojo ir nežino ką 

daryti.... Nuo konsultacijų iki ... APGYVENDINIMO  Štai jų internetinis puslapis: 

http://www.neplanuotasnestumas.lt/ Beje, šio centro iniciatorės daug patirties sėmėsi iš Krizinio nėštumo 

programos, veikiančios Kauno arkivyskupijos šeimos centre.  

http://www.neplanuotasnestumas.lt/
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PRAŠYMAS: jei turite savo internetinį puslapį – įdėkite šį adresą, šį centrą kaip draugus, be to, 

pareklamuokite jį kuo plačiau. Tada jis bus laikomas populiariu. Ir... net jei Jūs Telšiuose ar 

Klaipėdoje, kai kam ši informacija gali būti aktuali. Pasitaiko, kad moterys važiuoja abortą 

pasidaryti toliau, o ne savo mieste. Gal kas nors atvyks į šį centrą...  

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras džiaugsmingai bendradarbiauja su Krizinio nėštumo centru. 

-vv- 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 
 

Baigėsi Dr. Thomas Gordon Pozityviosisos Tėvystės kursai Marijampolėje, kuriuose dalyvavo 20 

mamų ir tėčių iš įvairių vyskupijos vietų. Tėvai buvo susitikę 9 

kartus, vieno susitikimo trukmė – 3 valandos. Dalyvių atsiliepimai:  

 Didžiausias įspūdis, kad su vaikais ir netgi suaugusiais 

galima susikalbėti visai kitokia kalba, be kaltinimo, 

moralizavimo. Galimybė spręsti problemas tiesiog 

besikalbant (vyras, 38m.). 

 Kursai padėjo visai kitaip pažvelgti į konfliktų sprendimą, 

bendravimą su savo vaiku. Supratau, kad ne grasinimai ir 

baudimas veiksmingas auklėjant, o išklausymas ir pagarba 

vaikui ir kitiems (moteris, 30m.). 

 

Alytaus dekanato šeimos centre ir Kazlų Rūdos Švenčiausiosios Jėzaus Širdies parapijoje vyko DVD 

seminarai „Per juokus į geresnę santuoką“.  Kazlų Rūdoje dalyvavo 24 žmonės. Juos ateiti paragino 

parapijos klebonas Renaldas Janušauskas, kviesdamas asmeniškai ir per skelbimus parapijos skelbimų 

lentoje. Atsiliepimai: 

 Jei būčiau girdėjusi šią informaciją prieš dvidešimt metų, mano šeima būtų neiširusi (moteris, 

45m.).  

 Nors informacija žinoma, bet buvo labai gerai ją išgirsti iš naujo (vyras, 40m.).  

-žž- 

Prienų dekanato šeimos centras 

Lapkričio 29 d. Prienų parapijos namuose vyko 

sakralinių šokių ir kūrybinių žaidimų vakaronė. Čia 

rinkosi šeimos, norinčios kartu su savo atžalomis 

pabūti tarp bendraminčių, prasmingai ir turiningai 

praleisti penktadienio vakarą. Šį kartą, padedami A. 

Ir R. Gudynų šeimos iš Bagotosios, prieniškiai 

artėjantį Kalėdų dvelksmą išgyveno šokdami 

sakralinius šokius ir žaisdami įvairius kūrybinius 

žaidimus. Nepaprastas jausmas yra matyti šeimas, 

nuo paties mažiausiojo iki garbingo amžiaus 

sulaukusio dalyvio, vienu ritmu susijungiančius į 

visumą. Po vakaronės visi buvo pakviesti išgerti 

arbatos. Čia buvo dalijamasi įspūdžiais, 

išgyvenimais, kuriami ateities planai. 

Šis vakaras – vienas iš daugelio Prienų dekanato šeimos centro vadovės Rūtos suorganizuotų renginių 

šeimai, nes burti šeimas yra jos įgyvendinta svajonė. Rūtą labai džiugina šeimų, ypač jaunų, noras būti 

kartu ir išgyventi nesumeluotus bendrystės jausmus.  

Šeimos paprastai susitinka kartą per savaitę, penktadienio vakarą. Suaugusiems ir vaikams vyksta atskiri 

užsiėmimai. Kviečiame prisidėti. 

-ag- 
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Darbuotojų ir savanorių ugdymas 
 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 
 

Dekanatų pastoracinių centrų vizitacijos. Lapkritis buvo pastoracinių centrų vizitacijų su J. E. vyskupu 

Jonu Ivanausku mėnuo. Aplankyti 7 dekanatai: Molėtų, Širvintų, Kaišiadorių, Merkinės, Alytaus, 

Kaišiadorių, Elektrėnų. Galima pasidžiaugti Kaišiadorių vyskupo skiriamu dėmesiu, rūpestingumu 

pastoracinių centrų ir dekanatų šeimos centrų stiprinimu, savanorių motyvavimu, palaikymu, pamokymu, 

paskatinimu. 

-jb- 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

Rekolekcijos dekanatų šeimos centrų savanorių šeimoms 

Lapkričio 29 – gruodžio 1 d. vyko rekolekcijos Arkivyskupijos 

dekanatų šeimos centrų savanorių šeimoms. Čia susitiko net 

keturios kartos: nuo garbaus amžiaus dalyvių, 

besidarbuojančių Šeimos centruose per dvidešimt metų, iki 

būsimųjų savanorių, dar tik kelių mėnesių kūdikėlių. Dalyviai 

apsistojo šalia Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčios 

įrengtuose Svečių namuose „Domus Pacis“.  

Šiuose taikos ir ramybės namuose tris dienas netilo vaikų 

klegesys. Anot brolių pranciškonų, tai buvo savotiškas 

išbandymas, tiek vaikų keliamo šurmulio jiems dar neteko 

girdėti. Šeimos dvasingai ir džiugiai praleido laiką.  

Plačiau galite pasiskaityti 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=1774  

Keletas atsiliepimų: 

 Labai stebiuosi jūsų išradingumu, nustebino parodytas dėmesys, dovanėlės, buvo labai šilta ir 

gera. 

 Džiaugiuosi galimybe pasikalbėti su kunigu, kuris gali tavo situaciją pamatyti naujomis, kitomis 

spalvomis, negu įprasti mūsų dvasios tėveliai. Tai labai sveika. 

 Jūs visada sugebate viską suorganizuoti dvasingai, gerai, o kartu ir paprastai, kad visų širdžiai 

būtų malonu ir gera. 

-jl- 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

 

Lapkričio 30 d. Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro 

įvairių programų savanoriai susirinko Marijampolėje, 

Pastoraciniame centre, pabendrauti, įsivertinti savo 

darbus: ką jau yra nuveikę, ką svajoja nuveikti, kaip 

jaučiasi Šeimos centre.  

Susitikime dalyvavo 17 žmonių.  Savanoriai džiaugėsi 

susitikimu ir išreiškė norą dažniau susitikti.  

-žž- 

 

 

 

 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=1774
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Renginiai visuomenei 
 

 

 

Negimusio kūdikio dieną Šeimos centrai visoje Lietuvoje 

mini jau ne vienus metus.  

Kviečiame jus susipažinti kaip šiemet buvo paminėti 

Negimusio kūdikio diena vyskupijose:  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/ 

 

 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

 

Lapkričio 23 d. Panevėžyje vyko Tikėjimo metų pabaigos šventė „TAVO ŽODIS – ŠVIESA  

MANO TAKUI“ . Renginio iniciatorius – Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ. Organizuojant 

šventę talkino Jaunimo, Katechetikos ir Šeimos centrai. Iškilmingąją dalį Kristaus Karaliaus katedroje 

vedė Šeimos centro projektų vadovė Jolanta Masiokienė. Ten vyko dvi konferencijos:  

 pirmojoje konferencijoje „Dievo Žodis – skaityti ir/ar suprasti“ kun. Algirdas Akelaitis vaizdingai 

ir su užsidegimu kalbėjo apie Šv. Rašto skaitymą, jo suvokimą, neatitrūkstant nuo istorinio 

aprašomų įvykių konteksto. Lektorius padrąsino žmones nebijoti, imti ir su pasigėrėjimu jį 

skaityti.  

 per antrąją konferenciją „Šventojo Rašto studijos parapinėje grupelėje“ kun. dr. Gediminas 

Jankūnas pristatė 5 klausimų būdą, kaip skaityti Šv. Raštą. 

K. Paltaroko gimnazijoje po agapės vyko darbas grupėse – praktinis Šv. Rašto skaitymas. Beveik 400 

dalyvių buvo suskirstyti į 14 grupelių, kurias moderavo vyskupas Lionginas, kunigai, taip pat ir 

pasauliečiai: Jaunimo centro darbuotojai ir Šeimos centro darbuotojos Jūratė, Jolanta bei savanorė 

Danguolė. Po to vyko darbo grupėse pristatymas bei apibendrinimas. Šventė baigėsi iškilmingomis šv. 

Mišiomis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. 

 

Gruodžio 7 d. įvyko edukacinė konferencija „Šeima – pasaulio ir istorijos variklis“.  Konferencijoje 

apsilankė 80 dalyvių.  

Susirinkusius pasveikino Panevėžio vyskupas Lionginas 

Virbalas, miesto meras Vitalijus Satkevičius. Politines 

aktualijas šeimos vertybių klausimu savo pranešime apžvelgė 

seimo narys Povilas Urbšys.  

KTU Panevėžio instituto docentas dr. Jonas Bikulčius ieškojo 

tiesos pedagogikoje: nuo filosofo iki tėvo. Jis kalbėjo, jog 

esmingiausias vaiko pažinimo požymis yra jo ryšys su tiesa.  

Kun. Kęstutis Brilius paaiškino ir vaizdžiai pademonstravo 

antikrikščioniškos simbolikos įsiveržimo pavyzdžius į 

dabartinių šeimų aplinką per mažų vaikų žaislus, saldainių 

pakuotes, spalvingus ir gražius akiai žurnaliukus bei 

blizgučius. Antrame pranešime kunigas pateikė įžvalgas apie šeimos ateitį šiandieninių iššūkių 

perspektyvoje. 

Panevėžio vyskupijos šeimos centro direktorė Jūratė Šaumanienė pasidalijo praktinėmis rengimo šeimai 

įžvalgomis. Ji priminė, kad pasirengimas šeimai vyksta visą gyvenimą. Tai – be galo svarbus uždavinys. 

Nuo jo sėkmės priklauso būsimų šeimų gerovė.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Andriaus ir Jolantos Laurinavičių šeima iš Anykščių liudijo savo šeimos gyvenimą: „Džiaugiamės 

gyvendami šeimoje“. 

Projektą rėmė Privatus Vokietijos fondas. 

(Kun. K. Briliaus pranešimų įrašus galima pasiklausyti internetinėje svetainėje www.kapelionas.lt) 

-jm- 

Telšių vyskupijos šeimos centras 
 

Telšių dekanato šeimos centras 

 

Įgyvendinant projektą ,,Sveikatos paletė šeimai“, 2013 m. lapkričio 14-

osios vakarą Telšių dekanato šeimos centre įvyko vakaras – susitikimas 

,,Tu numezgei man, mama, kelią“, kurio viešnia buvo kraštietė, Klaipėdos 

universiteto dėstytoja Salomėja Burneikaitė.  Susitikimo metu kalbėta apie 

tekstilę, mezgimą kaip tiltą į širdį... Atmintį... Dievą... 

-id- 

 

Klaipėdos dekanato šeimos centras  

Prevencinis renginys. Remiantis JAV įsikūrusio A. Gutmacherio 

instituto duomenimis, 51 proc. apklaustų moterų teigė, jog jų 

apsisprendimą daryti abortą lėmė santykių su partneriu problemos. 

Reaguodami į tai, Klaipėdos šeimos centro savanoriai lapkričio mėnesį 

ėjo į mokyklas kalbėti su jaunimu apie draugystės svarbą bei surengė du 

seminarus poros tarpusavio santykiams stiprinti. Dalyvių atsiliepimai:  

 Šis seminaras buvo naudingas, padėjo suprasti vyrų ir moterų 

skirtingus mąstymo ypatumus. Parodė, kaip svarbu santykiuose 

išmokti klausytis vienas kito ir suprasti vienas kito pomėgius, 

poreikius (vyras, 32 m.). 

 Apie natūralų šeimos planavimą buvau girdėjusi padrikas mintis. Labai ačiū už tikslingai perteiktą 

informaciją ir metodinę medžiagą (moteris, 28 m.). 

Džiugu ir tai, jog iš dalyvių dvi poros panoro jungtis į savanorystę!!  

-ag- 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

Vienas iš svarbiausių metinių Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro renginių yra Aušros Vartų 

atlaidai. Šeimoms skirtos Mišios aukotos pirmąją atlaidų dieną – lapkričio 10 d. Prieš šv. Mišias 17 val. 

Aušros Vartų koplyčioje rožinį kalbėjo Jonitų šeimų maldos grupelė. Šv. Mišiose Šv. Teresės bažnyčioje 

(nuostabiai išpuoštoje gėlėmis) šeimoms su vaikais buvo paskirtos specialios vietos, patiestas kilimas 

netoli altoriaus, tad tėveliams buvo lengviau valdyti vaikučius šv. Mišių metu. Kunigas A. Šimkus pasakė 

šeimoms su vaikais pritaikytą trumpą pamokslą. Kelios kunigo mintys: nepervertinkime savo tikėjimo 

pastangų, nes jos Dievui bus panašios tik į vaikučių nupieštus kringelius, jei mes, prisisėmę atlaidų 

malonių, nebebūsime bumbantys lietuviai, tai reiškia, jog Lietuvoje bus geriau... Po šv. Mišių šeimų 

bendruomenių atstovai ir visos šeimos sugužėjo į Šeimos centrą. Linksmą šurmulį šiek tiek pritildė šeimų, 

grįžusių iš piligriminės kelionės į Romą, liudijimai. Visi keliauninkai pajuto Dievo artumą – kas per 

neįtikėtinus sutapimus, kas per šalia aikštėje besibūriuojančias šeimas, su kuriomis susikalbėjo 

nemokėdami nei prancūzų, nei italų, kas per geltonai apsirengusį berniuką šalia Popiežiaus. Šiame 

šurmulingame šeimų vakare dalyvavo apie 70 žmonių. 

-vv- 
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Šeimos politika 
 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

 

Laiškai europarlamentarams dėl E. Estrelos projekto. Visi pakraupome perskaitę EU parlamentarės 

E. Estelos projektą. Jos pirmoje seksualinio švietimo iniciatyvoje buvo siūloma skatinti jau 4 metų vaikus 

masturbuotis, „šviesti“ apie įvairias „šeimų“ formas, įtvirtinti supratimą apie vaikų teisę į lytinius 

malonumus, nuo paauglystės teisę į kontracepciją ir abortą ir pan. Laimei, šis projektas buvo grąžintas 

koreguoti. Planuotos Tėvystės federacija šįkart nesislėpdama buvo iniciatyvos iniciatorė, kaip ir, be abejo, 

LBGT lyga. E. Estrela priklauso Moterų teisių ir socialinių lyčių lygybės (gender) komitetui.  

Lietuvos šeimos centras paskelbė laiškų rašymo akciją europarlamentarams. Šįsyk daug raginti nereikėjo. 

Plūdo šimtai laiškų, raginančių parlamentarus balsuoti prieš šį projektą. Kaišiadorių dekanato šeimos 

aktyviai įsitraukė į šią akciją. Šiandien galime džiaugtis šia svarbia pergale – gruodžio 10 d. E. Estrelos 

rezoliucija yra atmesta. Tai labai svarbus, nors ir tik etapinis laimėjimas. Išlikime budrūs.  

-jb- 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

Šeimos centre – Kauno miesto Savivaldybės Šeimos tarybos susirinkimas 

Gruodžio 4 d. Šeimos centre vyko Kauno m. savivaldybės 

Šeimos tarybos narių susirinkimas. Miesto tarybos sprendimu š. 

m. kovo 21 d. įsteigtos Šeimos tarybos vizija: Kaunas – 

draugiškas šeimai miestas. Tarybą sudaro 12 nevyriausybinių 

organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių, ir 7 

savivaldybės institucijų bei jos įstaigų atstovai. Susirinkę 

Šeimos tarybos nariai svarstė įvairius šeimai aktualius 

klausimus, aptarė Šeimos metų renginius bei tolesnę Šeimos 

tarybos veiklą. Po aktyvių diskusijų mažose grupelėse visi 

džiaugėsi, kad sustiprėjo bendradarbiavimas tarp savivaldybės 

ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ir joms 

atstovaujančių. „Mes dar tik mokomės, kaip dirbti kartu. Gylis yra įmanomas po truputį einant mažais 

žingsneliais. Tai, kad susipažinome, yra pats didžiausias rezultatas“, – kalbėjo Kauno Šeimos tarybos 

pirmininkė Ramunė Jurkuvienė. 

-jl- 


