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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 

   
 

Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdintį jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. Bet jis 
joms tarė: „Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia 

nebėra.“.  (Mk 16, 5-6). 

 

 

 

Sveiki sulaukę Šventų Velykų! 
 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://2.bp.blogspot.com/-ECUphoN7nAM/UegUNWTdn-I/AAAAAAAAWDw/JCwRBCTHk5I/s1600/DSC04171.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-ECUphoN7nAM/UegUNWTdn-I/AAAAAAAAWDw/JCwRBCTHk5I/s1600/DSC04171.JPG
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1997 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatyme randame, kad paskutinį balandžio 

sekmadienį minima Pasaulinė Gyvybės diena. Tačiau jau 1995 m. Popiežius Jonas Paulius paragino švęsti 

Gyvybės dieną. Matyt neatsitiktinai šių metų Gyvybės diena yra kartu ir Popiežiaus Jono Pauliaus II 

paskelbimo šventuoju diena. Taip pat šiais metais Gyvybės diena yra kartu ir Atvelykio sekmadienis. 

Kiek daug reikšmingų sutapimų! 

Lietuvoje Pasaulinė Gyvybės diena pirmą kartą buvo švenčiama 1994 metais, o nuo 1998 m. ji švenčiama 

nuolat. Šią dieną apie svarbias gyvybės išsaugojimo problemas kalbama ne tik bažnyčiose, bet ir 

paskaitose, konferencijose, susitikimuose. Toliau Jums pristatome renginius, kurie vyks Pasaulinės 

Gyvybės dienos  proga visose Lietuvos arkivyskupijose ir vyskupijose. 

Išsamiai apie renginius Šeimos centruose Lietuvoje rasite: 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/pasaulines-gyvybes-dienos-renginiai-2014/  

-dl- 

Šeimos metams 
 

Nuo šiol kiekviename aplinkraščio numeryje išsamiau pristatysime kelias 

idėjas/iniciatyvas/renginius. Šį kartą jūsų dėmesiui apie krikščioniškų šeimų 

renginį Žalgirio arenoje Kaune š.m. gegužės 15 d. ir J. Kentenicho šeimos 

pedagogikos akademiją, kuri suteikia galimybę pasikviesti poras susitikimui tam 

tikra tema.   

  

Krikščioniškų šeimų šventė 3D:  

dovana, dėkingumas, džiaugsmas 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/pasaulines-gyvybes-dienos-renginiai-2014/
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2014-uosius beveik visos Lietuvos krikščionių bažnyčios paskelbė Šeimos metais. Jų metu norima 

pakviesti visus, kuriems svarbi šeimos ateitis, paremti šią iniciatyvą ir bendrai siekti, kad šeimai – 

pamatinei visuomenės ląstelei – būtų užtikrintos visos jos egzistencijai ir gerovei būtinos sąlygos. 

 

Gegužės 15-ąją, minint Tarptautinę šeimos dieną, Kaune, „Žalgirio“ arenoje organizuojamas 

Lietuvos krikščioniškų šeimų šventė - nekomercinis ir visiems atviras renginys. Jis vyks 2014 metų 

gegužės 15 dieną. Renginio trukmė 2,5 val. (pradžia 19 val.) Programoje:  Neringa ir Tele Bim-

bam,  Mokinių modernaus folkloro studija Čiūtyta, Quorum ir Kauno Žalgirio choras, Veronika 

Povilionienė ir Blezdinga, Petras Vyšniauskas,  Lietuvos Kariuomenės orkestras. Mintimis apie šeimą 

dalysis vysk. Kęstutis Kėvalas, sociologė ir žurnalistė Gabriele Kubby, šeimose gyvenantys žmonės. 

 

Bilietus nuo balandžio 14 d. galite įsigyti Kauno arkivyskupijos šeimos centre, Vilniaus g. 29, Kaunas, 

daugiau informacijos 837 215176.  

Išankstinės rezervacijos NĖRA. 

 
 

J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademija 

 

Kunigo J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademijos poros yra parengę 

pokalbius įvairiomis temomis. Poros ilgai ruošiasi, gilinasi ir kviečia 

pasidalinti temomis:  Pasitikėti Dievu ir vienas kitu; Myliu tave savo siela 

ir kūnu; Santuoka – Dievo dovana: atrasti ją iš naujo; Nebijokite svajoti 

ir drąsiai ženkite žingsnį; Klausausi, tad paklūstu; Atleisti ir pradėti iš 

naujo; Sutuoktinių pašaukimas: bendro kelio paieška  ir kt.  

Šie pokalbiai gali vykti kiekvienoje parapijoje ar namuose. 

Kviečiu visus Šeimos metų proga pasirūpinti savo poros augimu, 

pasinaudoti parengtais porų liudijimais, suorganizuoti parapijose 

pokalbius jums patikusia tema.  

Apie tai daugiau galite paskaityti: 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/j-kentenicho-seimos-

pedagogikos-akademija/ 

 

Norėdami pasikviesti poras skambinkite ar rašykite: 

Ramūnui Aušrotui mob. 8 612 86 005; el-paštas zemesdruska@gmail.com 

Nerijui Kukuraičiui mob. 8 606 05373; el. paštas nkukuraitis@gmail.com 

 

 

  Jaunimo rengimas šeimai  
 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras   
 

Projektų vadovė J. Masiokienė du kartus susitiko su jaunimu: Šeimos centre lankėsi moksleiviai iš 

Saulėtekio progimnazijos ir K. Paltaroko gimnazijos. Pagrindinės pokalbių temos: savivertė, draugystė, 

meilė ir šeima. Maloniai nudžiugino jaunimo nuostata, kad šeima – neatgyvenusi, bet  itin svarbi ir 

saugotina bendruomenė. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/j-kentenicho-seimos-pedagogikos-akademija/
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/j-kentenicho-seimos-pedagogikos-akademija/
mailto:zemesdruska@gmail.com
mailto:nkukuraitis@gmail.com
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Pasaulinės Gyvybės dienos akcentas – balandžio 11 d. Šeimos centre įvykęs susitikimas su Panevėžio 

Kolegijos socialinių mokslų katedros studentais ir jų dėstytoju. J. Šaumanienė būsimiems socialiniams 

darbuotojams ne tik pristatė vykstančias veiklas Šeimos centruose, bet ir išsamiai papasakojo apie 

lytiškumo ugdymo programas jaunimui bei jų pagrindinį tikslą – rengimą šeimai, doros ugdymą, pagarbą 

gyvybei nuo pradėjimo momento iki natūralios mirties. Išskirtinis akcentas buvo skirtas gyvybės pradžiai, 

prenataliniam laikotarpiui, vyro ir moters vaisingumo pažinimui, supažindinimui su natūraliu šeimos 

planavimu.   

 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras   

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras Šeimos metų 

proga parapijoms pasiūlė kelias iniciatyvas. Viena iš jų 

misijos jaunimui „apie pašaukimą šeimai“. Jau įvyko 

pirmieji tokie susitikimai Šakiuose ir Pilviškiuose. Jų 

metu pora liudija kaip atrado savo pašaukimą šeimai, 

su kokiais iššūkiais jiems buvo tekę susidurti. Gerą 

žinią apie tikrą draugystę, meilę, skaistumą išgirdo apie 

70 jaunų žmonių. 

Keli jų atsiliepimai: 

„Šis susitikimas yra, galima sakyti, pats geriausias, kur esu dalyvavusi. Niekada nepamiršiu kelių frazių, 

kurias pasakėte, ir tikrai, galiu pripažinti, kad pasikeitė nuomonė apie daugelį dalykų, galbūt suprasiu ir 

pritaikysiu tai savo gyvenime. Labai ačiū.“ 

„Labai paprastas, jaukus ir informatyvus susitikimas. Tema labai aktuali, kadangi paauglystėje 

prasideda naujos patirtys, kyla įvairios mintys. Puikūs patarimai, nuoširdus ir atviras pasidalinimas savo 

patirtimi.“ 

„Manau, kad tokie susitikimai yra labai naudingi ir vertingi. Manyčiau, kad tokie susitikimai turi vykti 

dažniau. Susitikimai ne tik sudomina, bet ir suteikia informacijos, kuri nėra sausa ir neįdomi.  Linkiu 

sėkmės.“ 

Daugiau informacijos:  http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,753 

 

Sužadėtinių rengimas 
 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 
 

Kovo 15d.  sužadėtiniai iš visos vyskupijos važiavo į 

LŠC metinę, jubiliejinę konferenciją skirtą sužadėtinių 

rengėjams „Šeimos metai - dirbkime geriau“. Dalyvavo 

20 savanorių. Savanoriai grįžo užsidegę, pilni idėjų, kaip 

tikrai galėtų dirbti geriau. Pirmasis darbas buvo sukurti 

facebook‘ą  jau baigusiems sužadėtiniams, kad būtų 

nuolat palaikomas ryšys, pasveikinama su vestuvėmis, 

dalinamasi nuotraukomis, straipsniais, siunčiami 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,753
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kvietimai į tolesnius susitikimus. O svarbiausia šiam darbui atsirado ir savanorė Nijolė Jasonienė, kuri 

sutiko nuolat palaikyti ryšį su  jau susituokusiomis poromis. 

 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 
 

Kovo 28 - 29d. Kauno arkivyskupijos Šeimos 

centre vyko naujų savanorių, ketinančių tapti 

sužadėtinių rengėjais, pirmieji mokymai. Juose 

dalyvavo 20 dalyvių iš Kauno arkivyskupijos ir po 

2 dalyvius iš Vilkaviškio bei Telšių vyskupijų. 

Mokymus vedė Lietuvos šeimos centro direktorė 

Dalia Lukėnienė. Dvi dienas būsimieji savanoriai 

gilinosi į programos „Dviem yra geriau negu 

vienam“ turinį, nuosekliai, iš eilės stengėsi 

„perkąsti“ svarbiausius kiekvieno susitikimo 

klausimus, savo „kailiu“ išbandė pratimus ir 

vaidino šeiminio gyvenimo situacijas, kurias 

ateityje nagrinės sužadėtinių grupelėse. Vyravo dėmesio, susidomėjimo ir pasitikėjimo kupina atmosfera. 

Jaunų šeimų atžalas – 10 vaikučių – mokymų metu prižiūrėjo 4 savanorės. Kitas susitikimas – šį kartą 

apie grupinį darbą – vyks balandžio 25 - 26 dienomis. Savanorius, kuriems trūksta šio susitikimo 

(kad būtų užskaitytas visas kursas) kviečiame registruotis telefonu 8 37 207598. 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Kretingos parapijos  šeimos centras 

Kovo mėnesį Kretingoje sužadėtinių rengimo santuokai darbymetis. Vienu metu buvo rengiamos trys 

sužadėtinių grupės po 10 porų. Grupes veda savanoriai Saulius ir Nastė Šopagos, Aušra ir Andrius 

Mizgiriai bei Dalina ir Vitalius Kuprėnai. Taipogi talkina klebonas br. Antanas Blužas OFM, br. Antanas 

Grabnickas OFM bei daktarė Regina Grykšienė. Balandžio mėnesį Kretingos parapijoje pradedama nauja 

tradicija – sužadėtinių porų palaiminimas šv. Mišių metu. 

 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

2014 m. balandžio 25 – 27 dienomis Žemaičių Kalvarijoje 

vyks pamatinis savaitgalis „Sutuoktinių susitikimai“: 

Maloniai kviečiame į savaitgalius registruotis el. paštu lsc@lcn.lt 

arba telefonu nr.  8-37-208263, 8 656 36661. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
mailto:lsc@lcn.lt
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Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Kaišiadorių dekanato šeimos centras 

Pirmadieninių šeimų susitikimų metu pradėjome programą „Stebėk, vertink, veik“. Šeimos susitikimą 

pradeda malda, skaito šv. Rašto skaitinį, dalinasi įžvalgomis, klauso Bažnyčios mokymo pagal tos dienos 

programos temą, stebi ir vertina tai, ką mato savo aplinkoje ir kaip tai įtakoja jų gyvenimus, ką apie šias 

situacijas sako Magisteriumas. Paskutinėje dalyje šeimos dalijasi idėjomis, ką galėtų pakeisti savo šeimos 

gyvenime ir kaip galėtų veikti visuomenėje ir bažnyčios gyvenime. 

 

Kovo 5 d. įvyko susitikimas Molėtuose su Molėtų dekanato šeimos centro vadove ir dekanu aptariant 

artimiausias veiklas šeimos metams, pasitarta kaip įgyvendinti progamą, skirtą sutuoktinių poroms 

„Santuokos kursas“. 

 

Elektrėnų dekanato šeimos centras 

Kovo 29 d. tradicinio kartą per mėnesį šeimų susitikimo metu, buvo užbaigtas Benedikto XVI 

katechezių šeimai ciklas, kurį šeimoms vedė mons.A. Jurevičus.  

Vievio parapijoje kovo 18 d. pradėti programos „Santuokos kursas“ susitikimai, kurie vyksta kiekvieną 

antradienį, 19 val. parapijos namuose. 

 

Širvintų dekanato šeimos centras 

Šv. Juozapas aplankė globėjų šeimas. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių 

apsaugos skyrius drauge su Širvintų parapija ir Širvintų šeimos centru 2014 m. kovo 19 d. pakvietė 

Širvintų rajono globėjus, globojančius ne giminystės ryšiais susietus vaikus, švęsti Šv. Juozapo šventę 

Širvintų šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. 

Daugiau informacijos rasite čia http://krastonaujienos.lt/2014/03/sv-juozapas-aplanke-globeju-seimas/ 

 

Merkinės dekanato šeimos centras 

Visą kovą, kiekvieną trečiadienį šeimos uoliai rinkosi į programą Santuokos kursas. Džiugu, kad nei 

viena šeima nenubyrėjo.  ŠC vadovės G. Černuskienės ir J. Lapelienės dėka pavyko suburti šeimas ir 

sukurti jaukius, šeimų bendrystės kupinus susitikimus.  

 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Mamų klubas paminėjo savo 

gimtadienį. Tai diena, kuri linkusi 

kartotis kasmet, tad šiemet ji 

pasikartojo ketvirtą kartą. 

Pasidžiaugti kuklia, bet reikšminga 

data susirinko ir naujos ir „senosios“ 

mamytės. Paaugome ne tik metais, 

bet ir klubo nariais – šiandien prie mūsų prisijungė 2 mėnesių Teodoras su 

mamyte. Gimtadienis paprastai atneša dovanų, jų sulaukė ne tik mūsų mažieji, 

bet ir Šeimos centras – nuoširdžią mamyčių padėką. Šią veiklą finansuoja Vokietijos privatus fondas. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://krastonaujienos.lt/2014/03/sv-juozapas-aplanke-globeju-seimas/
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Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlė. Kovo mėnesį vyko II ciklas, kuriame lankėsi 24 besilaukiančios 

šeimos.  Mokyklėlę finansuoja Vokietijos privatus fondas. 

 
 

Šeimos centro psichologė Vilma Kuodienė ne tik konsultavo individualiai, bet ir vėl buvo susitikusi su 

Panevėžio Gausių šeimų bendrijos mamytėmis. Diskutavo apie auklėjimo stilių, vaikų savivertės 

ugdymą šeimoje, pykčio valdymo būdus, bendravimo taisyklių, ribų nustatymo svarbą. Mamos skatintos 

ieškoti naujų galimybių problemoms ir rūpesčiams spręsti. Panorusios toliau gilinti žinias dėl savo vaikų 

turės galimybę individualiam konsultavimui Šeimos centre. Šią veiklą finansuoja Vokietijos privatus 

fondas.  
 

Zarasų dekanato šeimos centras 

Kovo 21 dieną Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje įvyko renginys 

tema  „Šeima yra tikėjimo židinio kurstytoja“, skirtas Šeimos metams. 

Tai pirmas iš renginių, numatytų rengti šiais metais.  

Klebonas Stanislovas Krumpliauskas pradėjo šį renginį pasidžiaugdamas, 

kad susirinko nemažai gyventojų, mokytojų ir  jaunimo, kuriems svarbu 

tikėjimas šeimos grožiu ir patvarumu, kurie nori gyventi pagal tėvų ir 

protėvių tradicijas, kurti ir puoselėti šeimą tikėjimo šviesoje. Daugiau 

apie renginį rasite čia: http://www.pvscentras.lt/302vykiai.html  

 

Anykščių dekanato šeimos centras 
 

Kovo 27 d. rinkomės į renginį, skirtą Šeimos metams. 

Susitikimą koplyčioje pradėjo Anykščių Šv. apaštalo evangelisto 

Mato bažnyčios vikaras Nerijus Papirtis. Jis trumpai pristatė, kuo 

šie metai ypatingi, išskirtiniai. Priminė, kad Gavėnios laikotarpyje 

reikia pamąstyti apie gyvenimą ir žmogaus būtį, tikėjimą ir visa, 

kas šventa.  

Brolis Bernardas pasakojo apie tai, kokią didelę įtaką daro šeima, 

kaip svarbu vaikui turėti mamą, tėtį, brolį, sesę. Pabrėžė, kad 

turime įsileisti Dievą į savo namus. Šeima – tai dalijimasis sielos 

patirtimi. Vienas renginio rėmėjų buvo Vokietijos privatus fondas. 

Daugiau apie renginį rasite čia: http://www.pvscentras.lt/302vykiai.html  

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 

Kvietimas poroms  

Gegužės 16-17 d. vyks seminaras, skirtas poros santykių atnaujinimui. 

Tel. nr. pasiteiravimui +370 679 88315 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.pvscentras.lt/302vykiai.html
http://www.pvscentras.lt/302vykiai.html
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Maloniai kviečiame š. m. gegužės 12 d. 18 val. dalyvauti paskaitoje  

„Genderizmo ideologija – ataka prieš vyriškumo ir moteriškumo tapatybę“. 

Paskaita vyks KU Aula Magna salėje H. Manto g. 84, Klaipėda. Tel. nr. pasiteiravimui +370 679 88315 

Renginio plakatas prisegtas prie aplinkraščio.  

 

 

Kovo mėnesį Klaipėdos šeimos centre lankėsi net 4 grupės jaunimo (viso virš 50), kurie rengiasi 

Sutvirtinimo sakramentui. Susitikimo metu diskutuota apie draugystės, šeimos sampratą ir svarbą.  

 

Susitikimas su katalikų bendruomene. Klaipėdos šeimos 

centro savanoris Aidas M. dalyvavo susitikime su Kauno 

evangelizacine bendruomene “Gyvieji akmenys”. 

Diskusijoje dalintasi apie jaunimo lytiškumo aktualijas. 

 

Seminaras tėveliams. Tauralaukio progimnazės tėveliams 

organizavome seminarą, skirtą tarpusavio santykių 

stiprinimui. 

  

Maldos vakaras šeimoms. Šeimos rinkosi bendrai maldai ir 

pasidalijimui apie kasdienę maldos praktiką, nuolankumo 

ugdymą. 

 

Kretingos parapijos šeimos centras 

Kretingos parapijoje kovo 26 d. vyko Gavėnios 

rekolekcijos šeimoms, kurias vedė kunigas Sigitas Žilys. 

Rekolekcijų metu dalyviai išklausė dvi konferencijas. Vienos 

jų metu kunigas padėjo poroms naujai permąstyti Santuokos 

Sakramento esmę ir pasiaukojimo svarbą santuokoje. Antroje 

konferencijoje šias mintis dar labiau pagilino mąstymais apie 

Kristaus auką ir Didžiojo Ketvirtadienio slėpinį. Po 

konferencijos rekolekcijų dalyviai turėjo galimybę keletą 

valandų pabūti tyloje šv. Sakramento  

Adoracijoje, priimti Susitaikinimo sakramentą. Rekolekcijas 

vainikavo drauge švenčiamos šv. Mišios. Rekolekcijose, 

kurios vyko šv. Antano rūmų salėje ir koplyčioje,  dalyvavo per 50 dalyvių iš Kretingos, Palangos, 

Plungės. Rekolekcijos paremtos iš Privataus fondo ir skirtos Šeimos metams. 

 

 

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

Jau antri metai tapo tradicija, kad kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį per vakarines šv. Mišias yra 

meldžiamasi už Palangos parapijos šeimas bei jaunavedžius. Kovo 7 d. po šv. Mišių vyko susitikimas 

,,Tikėjimo gyvenimas šeimoje“ su kunigu Sigitu Žiliu. Pranešėjas pagrindinį dėmesį atkreipė į 

krikščioniškos šeimos uždavinius, bendrą sutuoktinių gėrį, giminės pratęsimą, bendrystę visame kame ir 

gyvenimą viltyje. Susitikime, skirtame Šeimos metams,  dalyvavo apie 30 žmonių, kurie po pranešimo 

maloniai bendravo prie arbatos. 

 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras toliau ,,keliauja per Šeimos Metus“ tęsdamas, planuodamas, 

įgyvendindamas veiklas, bei naujus projektus bei renginius. Šis laikas tikrai labai intensyvus kiekvienam 

mūsų darbuotojui bei savanoriams. 

 

Birželio 1 d. visus labai kviečiame į ekumeninę eiseną už gyvybę su mūsų Ganytojais Vilniuje. Eisena 

prasidės prie Seimo rūmų ir eisime iki Katedros aikštės. Šiuo metu vyksta daug darbo grupių, kurios 

planuoja ir viską daro, kad informacija apie eiseną pasklistų kuo plačiau, kad joje dalyvautų kuo daugiau 

žmonių, ir, kad žmonės gautų žinią apie Gyvybės svarbą. Norime, kad eisena būtų džiugi ir šventiška. 

Kviečiame visus apie ją informuoti ir patiems dalyvauti.  

 

Šeimos metais norime atkreipti ypatingą dėmesį į šeimas esančias parapijose. Jau parengėme 

„Sielovadinės Šeimų programos“ medžiagą Vilniaus arkivyskupijos parapijų šeimų grupėms. Mūsų 

tikslas, kad kuo daugiau šeimų jungtųsi į grupeles, bendruomenes savo parapijose. Tokiu būdu galėtų 

stiprinti savo tikėjimą, liudyti tikėjimą kitoms šeimoms, augti kaip šeima. Tad lankysime Vilniaus 

vyskupijos parapijas, siūlysime kunigams programą šeimų sielovadai, patarsime dėl konkrečių žingsnių 

šeimų grupėms burti. Šio „projekto“ įgyvendinimui labai svarbios yra jau veikiančios šeimų 

bendruomenės, maldos grupės ir judėjimai. Su jų atstovais įvykęs susitikimas parodė, kad jau veikiančios 

bendruomenės mielai padėtų kurtis ir žengti pirmuosius žingsnius, ir dalintųsi savo patirtimi ne tik 

Vilniuje, bet ir atokesniuose vyskupijos kampeliuose.  

 

Šį mėnesį šeimas kvietėme dalyvauti DVD seminaruose „ Per juokus į geresnę santuoką“, taip pat 

toliau sėkmingai vyksta „Santuokos kurse“ dalyvaujančių šeimų susitikimai. 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 
 

Kovo mėnesį, Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras, net trijose 

parapijose organizavo seminaro „Per juokus į geresnę santuoką“ peržiūrą. 

Jis vyko Šakiuose, Kalvarijoje ir Marijampolėje. Šakiuose šį seminarą 

pristatė ir parodė Aleksoto dekanato šeimos centro savanoriai Asta ir 

Rimas Gudynai, Kalvarijoje – Aurimas ir Žiedūnė Žolynai (VVŠC), o 

Marijampolėje – Diana Pukelienė (VVŠC). 

Daugiau: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,755 

 
 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 
 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Kovo 7 - 9 d. Marijampolėje vyko parapijos aktyvių savanorių šeimų rekolekcijos, kurias vedė Gyvieji 

akmenys. Rekolekcijų tikslas - dvasiškai ugdyti savanorius, padėti jiems atpažinti Šv. Dvasios veikimą  

savo gyvenime, aplinkoje. Rekolekcijos organizuotos bendradarbiaujant su 

katechetikos centru. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Su džiaugsmu pranešame, kad mūsų kolegė socialinė darbuotoja Žaneta Šimkienė 

gavo apdovanojimą „Gerumo žvaigždė“ už darbą su vaikais, kuriuo LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija apdovanojo aštuonis geriausius socialinius darbuotojus 

Lietuvoje. Kviečiame žiūrėti vaizdo įrašą per LNK televiziją gegužės 1d. 16.30val. 

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras, kovo 29 d., 

šeštadienį, visų dekanatų šeimų centrų savanorius, o ypač šio 

darbo veteranus, kvietė į Marijampolę, į popietę, skirtą 

prisiminti šios organizacijos kūrimosi pradžią, pasidžiaugti 

nuveiktais darbais, gražia bendryste.  

Vadovė Lina Braukylienė parengė Šeimos centro 

dvidešimtmečio kelią atspindinčių straipsnių spaudoje 

aplanką. Ekrane jos pademonstruotos ir pakomentuotos jau 

istorinės nuotraukos priminė per dvidešimt metų daugybę 

suorganizuotų renginių, stovyklų, mokymų, konferencijų, 

švenčių, susitikimų tiek vyskupijos Šeimos centro, tiek dekanatų šeimų centrų savanorių iniciatyva. 

Daugiau apie tai:  http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,752 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,755
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,752
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Renginiai visuomenei 

 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

 Kaišiadorių dekanato šeimos centras 

Kovo 2 d.  Šeimos metų proga minėjome vientintelį Lietuvo šventąjį – švetajį Kazimierą, skaistumo, 

jaunimo ir šeimų globėją.   Šv. Mišias Kaišiadorių Katedroje aukojo J. E. vyskupas J. Ivanauskas. Po Šv.  

Mišių šeimos buvo pakviestos į  Sielovados centro salę pasidžiaugti   švetuoju šv. Kazimieru, pasiklausyti 

mons. A. Jurevičiaus paskaitos, kartu pamąstyti apie skaistumą, pažaisti,  o agapės metu dalintis 

bendryste. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

„Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos. Balandžio 

4-6 d. Pranciškonų vienuolyne vyko „Rachelės 

vynuogyno“ rekolekcijos skirtos moterims (taip 

pat ir vyrams) kenčiantiems dėl aborto, 

persileidimo pasekmių ar išgyvenantiems kūdikio 

netektį. Penktadienio vakarą „Domus Pacis“ 

svečių namuose apsistoję dalyviai buvo pakviesti 

žengti į naują gyvenimą su Dievu. Jauki aplinka, 

rekolekcijų vedėjų nuoširdumas ir globa, kunigo 

palydėjimas leido atsiverti ir dalytis savo skaudžia 

patirtimi. Rekolekcijose talkino Respublikinės 

Vilniaus universitetinės ligoninės kapelionas 

kunigas Arnoldas Smalstys ir 6-ių savanorių komanda. 

Keletas dalyvių atsiliepimų: 

„Prasmingiausia man pasirodė tai, kad Jėzus gydė mus kitų pagalba...Tai taip nedrąsu, nes pasauly ne 

kartą patyrėm akmenų krušą ir išmokom užsibarikaduoti“. 

„Labai intensyvus laikas, bet nuostabus Dievo veikimo ir jo malonaus - švelnaus prisilietimo pilnas. 

Dėkoju Viešpačiui, kad tai daroma ir yra tokia galimybė. Ačiū visiems patarnavusiems. Jutau ir 

asmeniškai išgyvenau kaip Viešpats pasilenkė prie mano širdies“. 

„Daug tikėjausi iš šių rekolekcijų, bet rezultatai pranoko lūkesčius. Dar nežinau kaip tai atsilieps mano 

ateičiai, bet tikiu, kad bus geriau. Viliuos, kad pagerės mano santykiai su vaikais – ypač su sūnumi“. 

„Labai prasmingos visos detalės. Kiekvienam susitikimui vis nauji elementai akiai, ausiai, lytėjimui, 

ragavimui, t.y. visiems pojūčiams. Tai padeda širdžiai ir protui atsiverti“. 

„Labai apmąstyta, „sustyguota“ visa programa. Begalinis vadovų rūpestingumas, meilė, aukojimasis dėl 

mūsų“. 

„Dėkoju Dievui ir komandai. Tai buvo dvasinė operacija, kurios man taip reikėjo“. 

Plačiau galite skaityti: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=1991 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=1991
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Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

 
Gavėnios rekolekcijos „Vyras pagal Dievo širdį“. Š. 

m. kovo 28 – 29 dienomis  Šiaulių vyskupijos 

pastoraciniame centre vyko Šiaulių vyskupijos Šeimos 

centro organizuotos vyrų rekolekcijos „Vyras pagal 

Dievo širdį“.  Jas vedė kunigas Mindaugas Malinauskas 

SJ.  

Rekolekcijos prasidėjo penktadienio vakarą pastoracinio 

centro koplyčioje - Šv. Mišių auka. Penktadienį išklausę 

dvi konferencijas ir pasidalinę mintimis vyrų grupelėse, 

užbaigėme pirmąją rekolekcijų dieną. 

Šeštadienio rytą pradėjome šlovinimu ir bendra malda 

koplyčioje. Toliau gvildenome penktadienį pradėtas temas apie vyro vaidmenį šeimoje, pasaulyje, jo 

pašaukimą. Remiantis Šventuoju Raštu paliestos berniuko, nuotykių ieškotojo, karžygio, įsimylėjėlio, 

karaliaus ir išminčiaus rolės. 

Visiems rekolekcijų dalyviams, gilų įspūdį paliko bendra Rožinio malda. Baigiamosios konferencijos 

metu, per dalyvių pasidalinimus tapo aišku, kad šios vyrų rekolekcijos yra tik pradžia tolimesniam 

gilinimuisi į vyro, tėvo vaidmenis. Esame nuoširdžiai dėkingi rekolekcijų vadovui kun. Mindaugui 

Malinauskui SJ  už prasmingą laiką Gavėnios metu. 

Šeimos politika 
 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

Artimiausias mūsų renginys - Gyvybės dienos paminėjimas. Balandžio 24 d. 11val. Šeimos centre 

vyks konferencija skirta akcijai „Šeima – Europos turtas“ pristatymui. Kad ir kaip banaliai 

beskambėtų, Europos Parlamento rinkimai yra svarbus įvykis, ir ne tik kandidatams į EP, bet ir šeimoms. 

Nuo į Europos Parlamentą išrinktų parlamentarų politinių pažiūrų ir vertybinių nuostatų priklausys kaip ir 

kokia bus ES politika šeimoms. Būtent todėl Europos Katalikų Šeimų Asociacijų Federacija (FAFCE) ir 

iniciavo tarptautinę kampaniją „Šeima – Europos turtas“. Su manifesto tekstu ir akcija galite susipažinti 

čia: www.voteforfamily2014.eu 

Plačiau apie šį vertingą renginį rasite Gyvybės dienos renginių aprašyme www.lietuvosseimoscentras.lt .  

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.voteforfamily2014.eu/
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