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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 

Praėjusį šeštadienį darbingai nusiteikę susirinkome į konferenciją sužadėtinių rengėjams 

„Šeimos metai - dirbkime geriau“. Dalyvavo 231 žmonės (iš jų 53 vaikai ir 20 savanorių) 

iš įvairiausių Lietuvos miestų ir miestelių. Kilo daug naujų idėjų. Verta susitikti skirtingų 

vyskupijų ar dekanatų sužadėtinių rengėjams ir pasidalyti patirtimi. Konferencijoje 

pritrūko laiko pasidalijimui ir gilesniam bendravimui. 

-dl- 
 

   
 

 

Kauno arkivyskupijos šeimos centro direktorė Jūratė 

Lenkuvienė apie konferenciją: 

Kovo 15d. vyko Lietuvos šeimos centrų konferencija „Šeimos 

metai – dirbkime geriau“, skirta sužadėtinių rengėjams. 

Simboliška, kad šiais metais Lietuvos šeimos centras mini ir savo 

25-mečio jubiliejų. Nuo 1989 m. Kauno arkivyskupijoje Caritas 

organizacijoje veikusi Šeimos reikalų sekcija išsiplėtojo į Lietuvos 

Vyskupų Konferencijai pavaldų ir Kaune įsikūrusį Lietuvos 

šeimos centrą, šiandien vienijantį net 53 šeimos centrus. 

Konferencija prasidėjo šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje 

bazilikoje. Šv. Mišioms  vadovavo Vilniaus arkivyskupas emeritas 

kardinolas A. J. Bačkis, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius 

SJ, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas K. Kėvalas, Telšių vyskupas J. Boruta SJ, 

kunigai: J. Ačas, Ž. Kulpys, A. Gudaitis SJ, A. Kasperavičius, Rimantas Pranckaitis, 

Juozas Fakėjavas, diakonas Donatas 

Liutika. Savo homilijoje J. E. kardinolas 

kvietė susirinkusius atskleisti 

sužadėtiniams šeimos grožį ir ieškoti 

naujų sielovadinių priemonių, kaip padėti 

šeimoms, o skambančios giesmės kėlė 

visų širdis Dievop. Galbūt todėl Vilniaus 

gatvėje šurmuliuojanti Kaziuko mugė 

neišblaškė dalyvių dėmesio ir Kauno 

Maironio universitetinėje gimnazijoje 

susirinko pilnutėlė salė šeimos centrų 

darbuotojų bei savanorių, padedančių 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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sužadėtiniams pasirengti Santuokos sakramentui. Kad dalyviai galėtų netrukdomai 

dalyvauti konferencijoje, o jų vaikai taip pat naudingai praleistų laiką, talkino net 4 

savanorių komandos. Norintieji vaikai lankėsi Maironio lietuvių literatūros bei Tado 

Ivanausko zoologijos muziejuose. 

Po mažųjų smuikininkų (tikimės, būsimųjų 

Kauno šeimos centro savanorių) pasirodymo 

konferencijos dalyvius pasveikino Kauno 

arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ. 

Savo ganytojišku žodžiu susirinkusius drąsino J. 

E. kardinolas A. J. Bačkis. „Sužadėtinių 

parengimas tobulėja ir yra geras, tačiau, jei nėra 

gilaus tikėjimo, ir geriausia programa nevyks 

širdyje. Bus geriau, kai kuo daugiau šeimų 

liudys <...>. Akmenėlį reiktų mesti ir kunigams. 

Jie turi palaikyti ryšį su šeima. Turime galvoti. kaip dirbsime su tais, kurie pirmą kartą 

išgirdo Evangelinę žinią“, – kalbėjo J. E. kardinolas. 

Dr. Nijolė Liobikienė – pirmoji Lietuvos šeimos centro 

direktorė – savo pasisakyme priminė šeimos centrų 

kūrimosi pradžią, kuri sutapo su Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimu. „Darbą pradėjome 

spontaniškai. Kelių iniciatyvių moteriškių dėka Carite 

pradėjo veikti šeimos sekcija. Atsirado nemažai žmonių, 

kurie buvo pasišventę ir kuriems truputį skaudėjo. Dėkoju 

Ekscelencijoms, kurie padėjo, padrąsino ir leido skleistis 

mūsų kūrybiškumui“, – prisiminimais dalijosi N. Liobikienė. Ji taip pat paminėjo, kad 

šeimos centrų darbe svarbu pasiaukojimas ir entuziazmas, linkėjo pasitikėjimo, vilties ir 

džiaugsmo. „Pradėti šią veiklą buvo Dievo projektas. Pasitikėjimas Dievu leis įgyti drąsos. 

Šios drąsos prireiks, kai piktoji dvasia smogs į mūsų vaikus ar anūkus, į mūsų tarpusavio 

santykius. Drąsa gali ateiti, jei palaikysime vieni kitus. Tada ateis džiaugsmas. Turime 

kurti ir tobulinti sistemą. Ji bus tiek sėkminga, kiek sugebėsime užmegzti santykį. Pradėti 

reikia nuo ten, kur sužadėtiniai yra, bet nepalikti, lydėti juos toliau. Svarbu daryti, ką 

galime, ir daryti geriausiai“... 

Visas tekstas: http://www.lietuvosseimoscentras.lt/j-lenkuviene-apie-suzadetiniu-rengeju-

konferencija/  

  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 .  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/j-lenkuviene-apie-suzadetiniu-rengeju-konferencija/
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/j-lenkuviene-apie-suzadetiniu-rengeju-konferencija/
http://ask.fm/pazinksave
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Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

 

Vasario 13 d. A. Brazausko gimnazijoje įvyko eilė paskaitų 

9–12 klasių moksleiviams pagal Privataus fondo projektą 

„Kaip kalbėti su jaunimu apie lytiškumą“. Visą dieną 

moksleiviai klausėsi lektoriaus S. Matulevičiaus paskaitų 

apie meilę, draugystę, lytiškumą. Paskaitas išklausė 100 

moksleivių. Vasario 14 d. projektas buvo pakartotas Širvintų 

L. Stuokos gimnazijoje. Paskaitos yra įrašytos video 

formatu. 

-jb- 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

 

Projektų vadovė J. Masiokienė 5 kartus susitiko su jaunimu: 4 kartus į Šeimos centrą buvo atvykę 

moksleiviai iš V. Žemkalnio ir K. Paltaroko gimnazijų, kartą J. Masiokienė lankėsi Kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje. Pagrindinės pokalbių temos: savivertė, draugystė, meilė. 

-jš- 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre su jaunimu dirbama dviejose grupėse:   

1. nuo 2013 lapkričio sėkmingai startavęs „Pažink save“ klubas vyresnio amžiaus mokykliniams 

jaunuoliams/studentams; 

2. nuo 2014 vasario mėnesio – „Pažink save“ paskaitos jaunimui iš Vilniaus Visų Šventųjų parapijos 

vaikų globos namų. 

Smagu, kad studentai iš „Pažink save“ klubo yra motyvuoti ne tik dalyvauti klubo veikloje, bet ir 

prisideda kaip savanoriai vedant užsiėmimus vaikams iš globos namų. Užsiėmimus lanko 8–10 jaunuolių 

iš vaikų namų, jų amžiaus vidurkis apie 14–15 metų. Ketiname išeiti 8 užsiėmimų ciklą meilės, 

draugystės, lytiškumo temomis. Po kiekvieno užsiėmimo su savanoriais aptariame tai, ką mums pasisekė 

pasiekti užsiėmimo metu. Pastebime tų vaikų atvirumą ir didelę bei skaudžią gyvenimo patirtį. Labai 

įstrigo pokalbis su vienu jaunuoliu iš vaikų namų. Kai jis manęs paklausė, kokį susitikimą turėsime kitą 

kartą, pasakiau, jog kalbėsime apie draugus. Po to pasitaisiau, pasakiau, kad kitas susitikimas bus apie 

šeimą. O jis man atsakė: „Bet juk draugai ir yra šeima...“   
-vv- 

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

 

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijoje Diana ir Evaldas Pukeliai vedė susitikimą – diskusiją „Oi, 

mamyte...“ apie lytiškumą Kazlų Rūdos parapijos jaunuoliams (vaikinams). Šį susitikimą organizavo 

vargonininkė ir parapijos jaunimo ansamblio vadovė Audronė Pranskevičienė.  

Plačiau skaitykite: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,738 

-žž- 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,738
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Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 
 

 

Kaišiadorių dekanato šeimos centras 

 

Kaišiadorių šeimos lieka ištikimos pirmadieniniams susitikimams. Laukdami don Bosko relikvijų 

Kaišiadoryse norėjome tinkamai pasiruošti jas sutikti ir stengėmės geriau pažinti šį šventąjį. Seserys 

salezietės pakvietė šeimas į namus priimti J. Bosko relikvijas, melstis, žiūrėti filmą, kunigo mintis apie 

vaikų auklėjimą. Seserų saleziečių idėja pasitvirtino: don Bosko sujungė šeimas maldai, palietė jų širdis.  

Šeimos kelis pirmadienius iš eilės kartu su vaikais žiūrėjo filmą apie J. Boską. Žavėjomės šio šventojo 

auklėjimo stiliumi, jo meile žmonėms, jo pasitikėjimu Dievu, jautėme raginimą būti labiau mylinčiais 

savo vaikus tėvais, meldėme Dievo prašydami atviros ir mylinčios širdies. Susipažinome su 

„Communione e liberacione“ judėjimo įkūrėju Giosani gyvenimu. Mintimis atsisveikindami su 

išvyks

tančiu 

nuncij

umi L. 

Bonaz

zi 

žiūrėj

ome jo 

vaizdo 

paskaitas.  

 

Vasario 14 d. jungėmės prie Kaune švenčiančiųjų „Valentino diena kitaip“. Iš Kaišiadorių vyko 12 šeimų 

kartu su savo paaugliais. Giliausią įspūdį šeimoms padarė arkivyskupo G. Grušo liudijimas. Džiaugėmės 

švente, kuri sukvietė tiek jaunų žmonių mylėti krikščioniškai. 

 

Mamyčių mokyklėlė. Kadangi vasario mėnesį pas mamytes ir vaikučius nepamiršo užsukti šaltukas ir  

įvairios ligos pririšo prie namų ir patalų,  tai susitikimų buvo tik du, kurių metu mamytės  meldėsi už savo 

vaikus, nagrinėjo „Draugystės šeimoje“ ir „Mano vaikystė ir kokios vaikystės linkėčiau savo vaikams“ 

temas. Susitikimus veda I. Ramanauskienė. Susitikimuose dalyvauja 10 dalyvių. 

 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui. Nuo sausio mėnesio rengimasis Santuokos 

sakramentui, kaip ir kiekvienai metais, suintensyvėja. Vasario mėnesį sužadėtinių rengimas vyksta dviem 

srautais. Džiaugiamės geru santykiu su sužadėtiniais ir atsidavusiais savanoriais. 

 

Elektrėnų dekanato šeimos centras 

 

Tradiciškai mėnesio paskutinį šeštadienio vakarą, nudirbusios namų ruošos darbus, šeimos iš Vievio ir 

Elektrėnų susirinko pabendrauti: pasimelsti, paklausyti mokymų, pabūti agapėje. Šio susitikimo tema: 

„Darbas ir šventimas“, paskaitą skaitė mons. A. Jurevičius. Šeimos taip įsidiskutavo, kad neliko laiko 

linksmajai daliai su vaikais. Tačiau savanoriai mielai pavadavo besigilinančius į mokymus tėvelius 

linksmai ir toliau žaisdami su jų vaikučiais.   

 

Kovo 25 d., antradienį, 19 val., Vievio parapijos namuose, Vilniaus g. 40, šeimos kviečiamos į pirmąjį 

programos sutuoktiniams „Santuokos kursas“ susitikimą. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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 Merkinės dekanato šeimos centras  

 

Merkinės dekanato šeimos centras vasario 20 d. Merkinės 

kultūros centre pradėjo programą „Santuokos kursas“.  

Programoje dalyvauja 8 poros. Sutuoktiniai renkasi 

kiekvieną ketvirtadienį, atsakingai atlieka užduotis ir 

džiaugiasi šia programa. Užsiėmimus koordinuoja 

Merkinės dekanato šeimos centro vadovė G. 

Černiauskienė, jai talkina savanorė J. Lapelienė.  

Kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį gausiai (apie 40) 

renkasi moterys į „Motinos maldoje“ maldos susitikimus. 

Maldos grupę veda J. Lapelienė. 
 

Širvintų dekanato šeimos centras 

 

Adoracija už šeimas. Vasario 13 d. Širvintų bažnyčioje vyko visos paros adoracija už parapijos šeimas. 

Meldėsi jaunimas, šeimos, Gyvojo rožinio draugija, pavieniai parapijos nariai. Savanoriai parengė 

maldavimus už Širvintų šeimos centro savanorių vienybę, prašydami nuolankumo ir paklusnumo 

Viešpačiui. 

 

Šv. Valentino diena kitaip. Vasario 14-osios vakarą Širvintų parapijos bažnyčioje, o vėliau – Kultūros 

centro parodų salėje, Širvintų rajono šeimos ir jaunimas pirmą kartą šv. Valentino dieną šventė kitaip nei 

įprasta. Valentino diena „Meilė kuria šeimą“ susilaukė ne tik parapijos kunigų, Kaišiadorių vyskupijos 

kanclerio, Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro dvasios tėvo kun. Gedimino Tamošiūno, bet ir Širvintų 

rajono savivaldybės administracijos direktorės Elenos Davidavičienės dėmesio. Šventė prasidėjo šv. 

Mišiomis. Savanoriai skaitė maldavimus už parapijos šeimas, jaunimą, nešė atnašas, skaitė skaitinius. 

Šventės metu organizatoriai pristatė pačių sukurtą miniatiūrą „Šeimos nuotrauka“, kurioje siekė atskleisti, 

kaip meilė kuria šeimą. Renginyje Širvintų šeimos centro savanoriai Raimundas ir Neringa Pilkos gyvai 

liudijo apie gyvenimą šeimoje. Kun. Vidas Bernardas Sajeta suteikė šeimoms palaiminimą. Folkloro 

ansamblio „Laukis“ ir jo vadovės Lijanos Šarkaitės dėka liaudies šokių ritmu kilnojosi šventės dalyvių ir 

rankos, ir kojos. 

Daugiau skaitykite: http://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/sv.-valentino-diena-kitaip.html 

 

 

Santuokos kursas. Širvintų šeimos centre jau įvyko 6 santuokos 

kurso dalyvių susitikimai. Poros džiaugiasi ne tik kursais, bet ir 

išgyvenama bendryste. Vieno susitikimo metu įspūdį padarė viena 

jauna šeima, kurios, vaikams apsirgus, vyras vienas atvyko į 

susitikimą, nes jam buvo labai įdomu. Po susitikimų poros neskuba 

skirstytis: pasišnekučiuoja apie ūkį, statybos darbus, vaikų 

priežiūrą, pasidalija patirtimi. 

 

 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

Kauno šeimos centre vasario mėnesį galime vadinti Meilės mėnesiu. Meilės, kuri yra kantri, maloninga ir 

nepavydi, kuri aukojasi ir dalijasi. Jau antrą kartą Kaune vasario 14 d. „Žalgirio“ arenoje vyko renginys 

„Valentino diena kitaip“, sutraukęs daugiau nei 11 tūkstančių dalyvių. Jame gausiai dalyvavo Kauno 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/sv.-valentino-diena-kitaip.html
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šeimos centro savanoriai su šeimomis, o iš arkivyskupijos dekanatų su šeimos centrų vadovais atvyko ir 

gausus būrys jaunimo.  

Apie renginį galite paskaityti: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=1899&pg=1 

 

Jau tradiciniu tapo ir Raseinių dekanato renginys 

„Šv. Valentino laiškai“, šiemet organizuotas 

vasario 13-osios vakarą Raseinių kultūros centre. 

Kaip surasti savo antrąją pusę, kas yra toji Meilė, 

kaip jos dėka tapti laimingiems ir padaryti 

laimingus šalia esančius? Trys šeimos – Žanas ir 

Lina Talandžiai, Saulius ir Danutė Mockai, 

Ramūnas ir Danutė Aleksos – liudijo apie savo 

gyvenimą, apie ieškojimus, sunkumus ir 

džiaugsmus suradus iš Dievo malonės vienas kitą. 

Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas 

Murauskas katechezėje pabrėžė, kad laimingoje šeimoje turi būti: kryžius, į kurį kreiptume mintis tiek 

sunkumuose, tiek ir džiaugsmuose; stalas, kuris jungtų šeimą bendrystėje; ir lopšys, kad namai visada 

būtų pilni gyvybės. Plačiau apie renginį: http://www.raseiniuparapija.lt/sv-valentino-laiskai-2014.htm  

Keletas atsiliepimų: 

„Man šešiolika ir vis pagalvoju, kaip reikės atrasti savo tikrąją 

antrą pusę. Kai išgirdau, kaip šios šeimos meldėsi ir prašė šito 

Dievo, net nustebau nuo tokios minties. O paskui pagalvojau: juk 

jeigu Dievas mus sukūrė, tai Jis ir geriausiai žino, kas man 

geriausiai tiks į porą…“ (Gabrielė ) 

„Esu kilusi iš daugiavaikės ir tikinčios šeimos, tai, ko gero, todėl 

labiausiai žavėjausi pasisakiusiais žmonėmis, kurie sugebėjo 

atsistoti po visokių negandų, susilaukti po penkis ar aštuonis 

vaikučius, juos išlaikyti, dorai išugdyti ir dar viešai pripažinti savo 

klaidas. Šio renginio metu supratau jau atrodo žinomą tiesą, kad 

tikėjimas be sveikos nuovokos tėra fanatizmas, o sveika nuovoka be 

tikėjimo tėra racionalizmas. Gyventi tikėjimu reiškia derinti abu 

dalykus.“ (Inga ) 

„Visą naktį paskui varčiausi neužmigdamas. Tas žmogus (Žanas) pasakė, kad jei tau patinka mergina, 

reikia eiti į bažnyčią ir už ją melstis, kad gautų geresnį vyrą, nei aš. O juk tiek aš, tiek kiti vaikinai 

dažniausiai susipažįstame su gražiomis merginomis tam, kad mums patiems būtų smagu. Pirmą kartą 

pagalvojau, ar man patinkančiai merginai tikrai yra gera su manim? Ar aš galėčiau ją padaryti 

laimingą?“ (T) 

 

Šeimos metų proga džiaugiamės neeiliniu įvykiu: 

šiemet vasario 14 d. Romoje įvyko popiežiaus 

Pranciškaus susitikimas su Šv. Valentino dieną 

švenčiančiais sužadėtiniais. Tarp dvidešimties 

tūkstančių jaunų žmonių buvo ir 4 sužadėtinių poros 

iš Kauno. Trijų iš jų, ką tik baigusių susitikimus pagal 

atnaujintą sužadėtinių rengimo Santuokai programą, 

kelionę parėmė Kauno šeimos centras. Nors ta 

parama buvo labiau simbolinė, bet, anot pačių 

sužadėtinių, labai padėjo apsispręsti dėl išvykos. 

Sužadėtinių pora Rusnė Ulevičiūtė ir Ąžuolas 

Jašinskas davė interviu Vatikano radijui. Jį išgirsti ir 

plačiau paskaityti apie sužadėtinių susitikimą su popiežiumi galite:  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=1899&pg=1
http://www.raseiniuparapija.lt/sv-valentino-laiskai-2014.htm
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http://lt.radiovaticana.va/news/2014/02/14/popie%C5%BEius_pranci%C5%A1kus_susitiko_su_%C5%A

1v._valentino_dien%C4%85_%C5%A1ven%C4%8Dian%C4%8Diais/lit-773326 

 

-jl- 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

 

D ė m e s i o ! 
 

Kovo 29 d. prasideda nauji Natūralaus šeimos planavimo (NŠP) 

kursai VDU Santuokos ir šeimos studijų centre. 

Paskutinė galimybė prisijungti!  

Daugiau informacijos: http://www.lietuvosseimoscentras.lt/vaisingumo-pazinimo-ir-naturalaus-

seimos-planavimo-kursai/    
 

 

 

 Kovo 8 d. vyko NŠP mokymai Radviliškio raj. gausių šeimų bendrijos narėms. J. Šaumanienė 

susitiko su 5 moterimis ir vedė 4 val. teorinį (NŠP antropologiniai pagrindai) ir praktinį (lentelių analizės) 

seminarą. Ateityje vyks supervizijos.  
 

 Mamų klubas. Artėjantis pavasaris sukvietė naujų narių į greit 4 metukus švęsiantį Mamų klubą. 

Jau įprasta, kad susirinkusios mamytės kalbasi, diskutuoja įvairiomis su vaikų auginimu, ugdymu 

susijusiomis temomis, dalijasi savo patirtimi ir palaiko vienos kitas motinystėje. Tačiau nauji žmonės 

visada atneša naujų minčių ir idėjų. Galvojama apie teminius susitikimus. Planuose – vaikučių ugdymas 

per muzikos pasaulio pažinimą. Apie kitus planus ir svajones – kitą kartą. 
 

 Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlė. Šiais metais dalyvių pageidavimu 4 susitikimų ciklas 

pailgintas: vyksta 5 susitikimai.  
 

 Šeimos centro psichologė Vilma Kuodienė susitiko su Panevėžio Gausių šeimų bendrijos 

mamytėmis ir vedė paskaitą – diskusiją tėvystės įgūdžių tema. Bendrijos narės liko patenkintos ir paprašė 

pratęsti susitikimus bei mokymus.  

-jš- 
 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 
 

 

Konferencija „MEILĖ, ŠEIMA, GYVYBĖ“. Paskutinę žiemos diena, vasario 28-ąją, į Šiaulių 

vyskupijos Pastoracijos centrą rinkosi šeimos. Čia vyko konferencija „MEILĖ, ŠEIMA, GYVYBĖ“. Ši 

konferencija – tai Šiaulių vyskupijos šeimos centro ir Šiaulių 

rajono Moterų organizacijos „Atgaiva“ vykdyto projekto „Dora 

ir moralė – tvirtos šeimos pagrindas“ baigiamasis renginys. 

Projektas buvo vykdytas Šiaulių rajone. 

 

Konferencijoje kalbėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, LR 

Seimo narė Rima Baškienė, pranešimus skaitė kun. Mindaugas 

Malinauskas SJ, Panevėžio vyskupijos šeimos centro vadovė 

Jūratė Šaumanienė, liudijo Šiaulių rajono šeimos ambasadorės. 

Renginį papuošė savo giesmėmis ir įnešė pavasarinę nuotaiką 

Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos choriukas (vad. Rolanda 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://lt.radiovaticana.va/news/2014/02/14/popie%C5%BEius_pranci%C5%A1kus_susitiko_su_%C5%A1v._valentino_dien%C4%85_%C5%A1ven%C4%8Dian%C4%8Diais/lit-773326
http://lt.radiovaticana.va/news/2014/02/14/popie%C5%BEius_pranci%C5%A1kus_susitiko_su_%C5%A1v._valentino_dien%C4%85_%C5%A1ven%C4%8Dian%C4%8Diais/lit-773326
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/vaisingumo-pazinimo-ir-naturalaus-seimos-planavimo-kursai/
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/vaisingumo-pazinimo-ir-naturalaus-seimos-planavimo-kursai/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 81                                                    2014 03 19 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                  

  

 8 

Kalakauskienė). 

Projektas „Dora ir moralė – tvirtos šeimos pagrindas“ vyko 

dvejus metus ir buvo skirtas Šiaulių rajono šeimoms. 2012 ir 

2013 metais buvo rengiamos šeimų šventės, kurių metu buvo 

išrinktos ir apdovanotos šeimos ambasadorės iš kiekvienos 

rajono seniūnijos. Šių šeimų tikslas – nešti grožį, gėrį ir darną į 

visuomenę, rodyti gražų ir teisingą pavyzdį savo vaikams ir 

kitoms šeimoms. Projekto iniciatorė Seimo narė Rima Baškienė 

labai aktyvi šeimos vertybių gynėja ir puoselėtoja. Projektas 

sujudino Šiaulių rajono seniūnijas pastebėti ir įvertinti darnias 

šeimas. Seniūnai patys nustebo, kad jų seniūnijose gyvena tiek 

daug nuostabių šeimų, kai reikia išrinkti ambasadorius, dar 

reikia gerai galvą pasukti, kuri šeima yra tinkamiausia. 

Į pavasarį žengiame su nuostabia nuotaika ir viltimi. Šeimos metai – puiki galimybė pastebėti, įvertinti ir 

sustiprinti darnias, gražias, tvarias šeimas. Dievo palaimos visoms Lietuvos šeimoms. (Nuotr. Inesės 

Ratnikaitės.  Šeimoms kalba Šiaulių vyskupas. Liudija Alfredo ir Daivos Jonuškų šeima, auginanti keturis vaikučius.) 

 

-eg- 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

 

Šeima – meilės bendruomenė . 2014-ųjų, Šeimos metų, vasario 7 d. Palangos 

dekanato ŠC ir vasario 22-osios, šeštadienio, popietę Telšių dekanato šeimos 

centre vyko susitikimas su Tomu Vilucku, straipsnių, knygų autoriumi ir 

krikščioniškųjų vertybių skleidėju. Susitikimo tema: ,,Šeimos metai. Vizija ir 

tikslai“. 

Bažnyčia paskelbė 2014-uosius 

,Šeimos metais, siekdama pabrėžti, 

kokia svarbi šeima žmonių 

bendrystei, kokia ji svarbi kaip 

,institucija. ,,Šeima yra meilės 

bendruomenė, šeima yra vilties 

vieta“,– kalbėjo svečias. – Meilė 

niekada nesibaigia ir kiekvieno 

žmogaus padarytas gėris savo artimui 

liks įrašytas amžinybėje: netgi tokie darbai, kaip šeimai 

pagamintas valgis, išplauti indai ar net su meile įverta adata. 

Šeima – tai yra tikėjimas, viltis ir meilė. Šeimoje galima sėkmingai puoselėti šias tris vertybes.“ 

,,Šeima yra pamatinė vertybė, padedanti žmogui ,,užsikabinti“ šiame gyvenime“, – į tai kiekvienam per 

šiuos Šeimos metus atkreipti dėmesį atsisveikindamas palinkėjo T. Viluckas. 

 

 

Atsisveikinta su antrąja Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymo 

grupe. 2014-ųjų metų kovo šeštosios vakarą Telšių dekanato 

šeimos centre vyko paskutinis, šeštasis, antrosios Sėkmingos 

tėvystės gebėjimų ugdymo grupės, kurios veiklą remia privatus 

vokiečių fondas, susitikimas. Į šią grupę tėveliai ketvirtadienio 

vakarais rinkosi nuo sausio pabaigos ir, besidalindami tėvystės 

džiaugsmais bei rūpesčiais, atlikdami įvairias praktines užduotis, 

džiugiai sulaukė ankstyvo pavasario.  

Apibendrindami tėvystės mokymų, kuriuos vedė dvi Telšių 

dekanato šeimos centro lektorės mamos, laiką, tėveliai pastebėjo, 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 81                                                    2014 03 19 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                  

  

 9 

kad jie galėtų trukti ir ilgiau, nes tikrai naudingi, ugdo konkrečius sėkmingos pozityvios tėvystės 

įgūdžius. Pirmoji tėvelių mokymų grupė išlydėta prieš pat šv. Kalėdas. Per abi grupes mokymuose turėjo 

galimybę dalyvauti dvi dešimtys Telšių dekanato tėvų. Trečioji tėvystės mokymų grupė tėvelius pasitiks 

rudenį.  

i.d. 

Telšių dekanato šeimos centras 

 

Sutuoktinių bendrystės laikas Telšių dekanato šeimos 

centre. Jau įprasta matyti į Telšių dekanato šeimos centrą 

vakarais besirenkančius sužadėtinius, kurie kviečiami dar 

kartą porose įsižiūrėti vienas į kitą, kad tinkamai ir 

atsakingai pasirengtų priimti Santuokos sakramentą – 

vienas kito ir Dievo sąjungą, truksiančią visą jų 

gyvenimą. Tačiau Vasario 14-osios vakaras šiame centre 

buvo kiek neįprastas, nes į jį viena po kitos rinkosi 

sutuoktinių poros, kurias pasitiko itin jauki ir šventiška 

aplinka, įkvėpusi puikių emocijų ir skatinusi pakilią 

nuotaiką, kuri tęsėsi dvi dienas. 

Po Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros 

administratoriaus, Telšių dekanato vicedekano kan. Domo Gatauto pradžios žodžio, kuriame jis pristatė 

šv. Valentino gyvenimą ir tikrąją Šv. Valentino dienos šventės prasmę, pakvietė sutuoktinius išgyventi 

maldos bendrystę meldžiantis savo namuose prie visus Šeimos metus po Šv. Antano Paduviečio parapiją 

keliaujančio Katedros Šventosios Šeimos altoriaus paveikslo, prasidėjo DVD seminaras ,,Per juokus į 

geresnę santuoką“. 

i.d. 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 

 

Šeimų vakaras. Pasipuošusios, besišypsančios, vedinos ir nešinos vaikučiais, muzikos instrumentais ir 

vaišių lauknešėliais rinkosi šeimos į kuklias dekanato patalpas tiesiog bendrystei – Šeimos metų 

atidarymui  

Plačiau: http://www.taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=834 

 

Valentino diena kitaip. Pirmą kartą Klaipėdos Marijos 

Taikos Karalienės parapijos sutuoktiniams bei 

įsimylėjusioms poroms buvo organizuojamas renginys, 

kviečiantis švęsti Šv. Valentino dieną kitaip! Renginiu buvo 

siekiama atgaivinti pirminę šios dienos prasmę. 

Plačiau apie renginį skaitykite 

http://www.taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0

&id=837 

Apie renginio idėją ir kt. skaitykite 

http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sociumas/drugeliu-

nepakanka-reikia-myleti-valingai-1141669/ 

 

-ag- 

Žemaičių Kalvarijos dekanato šeimos centras 

 

Vasario 16 – sujungia kartas. Šeimos metų proga, minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Vasario 

16-ąją, Plungės Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje po šventų Mišių buvo laiminami seneliai su 

anūkėliais. Ši mintis kilo atsižvelgiant į popiežiaus vasario mėnesio intenciją, kurioje jis ragina visus 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=834
http://www.taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=837
http://www.taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=837
http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sociumas/drugeliu-nepakanka-reikia-myleti-valingai-1141669/
http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sociumas/drugeliu-nepakanka-reikia-myleti-valingai-1141669/
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melstis už tai, kad Bažnyčia ir visuomenė gerbtų vyresnių 

žmonių išmintį ir patirtį. Viliamės, jog tai padės jaunajai kartai 

pasisemti meilės, pagarbos Dievui ir Tėvynei bei pasimokyti 

gyvenimo, tikėjimo, išminties ir patirties iš savo senolių. 

Biblija mums byloja, jog tautos istorija bei išmintis yra 

sukaupta mūsų tėvų ir protėvių širdyse ir lūpose: „Prisimink 

senovės dienas, apsvarstyk praeities amžių metus; klauski savo 

tėvą, jis tau paaiškins, savo senolius, jie tau pasakys“ (Įst 32, 

7). 

g.s. 

 

Kretingos parapijos šeimos centras 

 

Kretingos parapijoje vasario 15 d. įvyko sutuoktinių šventė ,,Žvelkit į Jį ir jums nušvis veidas (Ps 34, 6). 

Šventėje dalyvavo ir bendryste džiaugėsi per 50 sutuoktinių porų, šventę palaimino ir drauge šventė 

Telšių vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, broliai 

pranciškonai, Kretingos seserys pranciškonės misionierės, 

Palangos dekanas kun. Marius Venckus su būreliu Palangos 

kunigų. Šventę parėmė Renovabis ir Kretingos parapija. 

Plačiau apie šventę skaitykite: 

http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=10718 ir 

Kretingos ,,Pajūrio naujienos“ 2014 02 18 

www.pajurionaujienos.com  ,,Sutuoktinių meilės šventė ne 

butaforiškai“. 

 

Kretingos parapijoje susitikimų ciklą pradėjo nauja, trečioji, 

skyrybas patyrusių žmonių grupė ,,Per dykumą“. Grupėje dalyvauja 12 žmonių. Praėję dešimties 

susitikimų ciklą, grupės dalyviai dalyvaus savaitgalio rekolekcijose. Kartą per mėnesį susitinka skyrybas 

patyrusių savigalbos grupė, tai žmonės, kurie anksčiau dalyvavo ,,Per dykumą“ užsiėmimuose. Grupes ir 

užsiėmimus veda Kretingos ŠC savanorė Daiva Lubienė, užsiėmimus remia privatus vokiečių fondas. 

-am- 

 

Palangos dekanato šeimos centras 

 

Palangos dekanato ŠC vasario 15 d. paminėjo šv. Valentiną. Vakare buvo pasakojama apie šv. Valentiną, 

deklamuojamos A. Baltakio, M. Martinaičio ir Šekspyro eilės, skaitoma ištrauka iš šv. Teresėlės 

dienoraščio, buvo atliekami kūriniai pianinu ir klarnetu. Vakare dalyvavo apie 40 žmonių. 

-am- 
 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 
 

Darbas su bendruomenėmis yra skirtas Šeimos metams. 2014 m. vasario mėnesį Vilniaus šeimos 

centre toliau vyko strateginiai pasitarimai, kaip geriau padėti parapijoms ir kunigams steigti naujas 

šeimų bendruomenes. Tuo tikslu įvyko eilė susirinkimų bei vienas susitikimas su Vilniuje jau ne pirmus 

metus gyvuojančiomis šeimų bendruomenėmis. Vasario 25 d. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro 

direktorius Algirdas Petronis Šeimos centre šeimų bendruomenėms senbuvėms pristatė, kokios pagalbos 

norėtume iš jų naujai besikuriančioms bendruomenėms. Susitikime virte virė diskusijos, kilo daug 

klausimų. Ne į visus iki galo atsakyta. Kai prasidės darbas su naujosiomis bendruomenėmis, būtinai 

parašysime, kaip kam sekasi.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=10718
http://www.pajurionaujienos.com/
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Mamų klubas – atradome, kuo Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro Mamų klubas turėtų skirtis nuo 

visų kitų Mamų klubų, veikiančių Vilniuje – kunigo palydėjimu. Susitikimų temos šiek tiek panašios su 

kitų klubų tetomis – vaikų sveikata ir auklėjimas, sutuoktinių tarpusavio santykiai. Nuo 2014 metų 

vasario kartą per mėnesį su mamomis susitiks ir kunigas. Tikimės, kad šie susitikimai pažadins Dievo 

troškimą ir padės mamytėms gyviau dalyvauti Katalikų Bažnyčioje. Vasario mėnesio susitikimo su 

kunigu tema buvo „Ar Dievas visad su mumis?“ Klube nuolat dalyvauja apie 8 mamytes su atžalėlėmis, 

taigi iš viso apie 15 žmonių.  

-vv- 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

 

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkime Šeimos centro koordinatorė Diana Pukelienė kunigams 

priminė pagrindines Šeimos centro veiklos kryptis: sužadėtinių rengimą Santuokos sakramentui, 

programas šeimoms, jaunimo rengimą šeimai, šventes vyskupijos mastu ir kt.  

Taip pat pasiūlė keletą labai praktiškų iniciatyvų bei metodikų, kuriomis vyskupijos Šeimos centras 

galėtų pagelbėti atskiroms parapijoms šeimų pastoracijoje. Tai net dešimt iniciatyvų: DVD seminaras 

šeimoms „Per juokus į geresnę santuoką“, DVD seminaras šeimoms „Santuokos kursas“, misijos 

šeimoms, misijos jaunimui „Apie pašaukimą šeimai“, jaunimo rengimas šeimai (susitikimai mokyklose), 

teminiai savaitgaliai šeimoms gamtoje, vakaras su mama (Motinos dienai), vakaras su tėčiu (Tėvo dienai), 

Gyvybės dienos ir Šeimos dienos paminėjimai.  

Plačiau apie pristatymą: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,740 

 

Šiemet vasario mėnesį, jau prasidėjus Šeimos metams, įvairaus amžiaus sutuoktiniai pakviesti į dar vieną 

seminarą „Per juokus į geresnę santuoką“. Jį veda Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro koordinatorė 

Žiedūnė Žolynė su vyru Aurimu. 

Šakių dekanato šeimos centre prasidėjo seminaras „Per juokus į geresnę santuoką“, kurį veda Aleksoto 

dekanato šeimos centro savanoriai Asta ir Rimantas Gudynai.  
 

-žž- 
 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 
 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

 

Vasario 28 d. 17.00 val. vyko Tėvystės įgūdžių seminarų dalyvių susitikimas – supervizijos su lektore dr. 

Nijolė Liobikienė (VDU). Atvykusieji ne tik gavo išsamius atsakymus į jiems rūpimus klausimus, bet ir 

buvo lektorės pamaloninti bei padrąsinti toliau darbuotis, nebijoti taikyti įgytų žinių: „Juk tikrai niekam 

blogiau nepadarysite, o pagerinti situaciją visada yra galimybė.“ 

-jš- 

 

Renginiai visuomenei 

 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

 

Kovo 1 d. vyko seminaras LAIMINGA ŠEIMA – MISIJA ĮMANOMA?  Lektorė dr. Nijolė Liobikienė 

(VDU). Susirinko 122 dalyviai. Atsiliepimai – tik labai geri. Vyrauja prašymas daryti tęstinius seminarus.  

Keletas dr.  N. Liobikienės minčių, pasakytų seminare: 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,740
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Pirmas žingsnis į laimingą šeimą – tai žingsnis į save: savęs priėmimas, tobulinimas.  

Yra daug žmonių, kurių žema savigarba. Jie smarkiai pažeidžiami iš išorės. Tokie nebrandūs žmonės 

labai parankūs visuomenėje, kurioje vyrauja principas: „Dirbk, pirk, mirk“, nes juos lengva paveikti, 

įtikinti. Tikrasis nuolankumas – save priimti, vertinti, gerbti ir mylėti. Tai – savigarba. 

Santuoka nėra terapinė institucija ar psichiatrinės ligoninės skyrius. Laiminga šeima – dviejų asmenų 

santykis ir darbas. Pirmiausiai – tai darbas su savimi. Nereikia kaltinti kito asmens. Pradėkim nuo savęs: 

ką aš galiu pakeisti savyje, kad mūsų santuoka būtų laiminga? Atvirą ir geranorišką bendravimą galima 

pasiekti darbu, nusiteikimu kurti gerus santykius. Tai išmokstama. 

Šiandieninė terapinė visuomenė elgiasi tarsi terapeutas su savo pacientu, bandydama vien tik išgirsti, 

suprasti. Gauname reliatyvizmo kultūrą. Moralinis reliatyvizmas – baisiausia diktatūra. Jei vaikas blogai 

elgiasi, reikia stabdyti jo blogą elgesį. Terapinėje visuomenėje to daryti negalima: jeigu man gerai, jeigu 

tau gerai, tai taip ir turi būti. Visuomenė turėtų aiškiai nustatyti ribas visiems vienodai. 

Kuo turėsime daugiau vidinės laisvės, tuo daugiau bus džiaugsmo. Tada laiminga šeima – misija 

įmanoma. Kitu atveju – neįmanoma.  

-jš- 

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

 

Siekdamas ugdyti vaikų ir paauglių tautinį identitetą, pasididžiavimą savo šeima, atsakingą mokinių 

požiūrį į šeimą ir gyvybę, gerinti jų pasirengimą šeimai, skatinti tėvų ir vaikų bendravimą ir 

bendradarbiavimą, ieškant šeimos ir giminės šaknų, atkreipti visuomenės dėmesį į šeimos institucijos 

svarbą, gerinti šeimos įvaizdį, Alytaus dekanato šeimos centras kartu su Alytaus miesto ir rajono tikybos 

mokytojų metodikos grupe organizuoja projektą „Tvirta šeima – stipri tauta“. Projektas skirtas 

Alytaus miesto ir rajono mokyklų mokiniams. Projekto veiklos: 

 Konferencija Alytaus dekanato mokyklų mokiniams ir tėvams bei mokytojams „Tvirta 

šeima – stipri tauta“ 2014 m. kovo 12 dieną Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje. Atsakingos Eugenija 

Baltrukevičienė ir Anelė Jackauskienė.  

 Piligriminis žygis „Šeima – gyvybės lopšys“ maršrutu Alytus – Pivašiūnai Pasaulinės 

gyvybės dienos ir Dieviškojo Gailestingumo šventės proga 2014 m. balandžio 26 d. Atsakinga Rita 

Kaupinienė, Alytaus dekanato šeimos centras, Alytaus r. Eičiūnų bendruomenės pirmininkė Audronė 

Anušauskienė, Alytaus dekanato tikybos mokytojų metodinis centras.  

 Dekanato Šeimų šventė 2014-05-18. Atsakingas Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato 

dekanas kun. Arūnas Užupis, Alytaus dekanato šeimos centras, Alytaus dekanato tikybos mokytojų 

metodinis centras, visi tikybos mokytojai, Šeimos centro savanoriai. 

-žž- 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/

