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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 

   
 

Šeimos metams 
 

Sveikiname visus tu Tarptautine šeimos diena! 
 

Gegužės 15-oji – Šeimos diena,  Jungtinių 

Tautų organizacijos sprendimu ji minima nuo 

1994 metų. 

Šeimoje mes gimstame, augame, formuojamės, 

mokomės mylėti, tikėti, pasitikėti, aukotis, dirbti 

bei ilsėtis. Kaip bežiūrėtume į šeimą, ar kaip į instituciją, ar kaip į 

vertybę, ji visada užims pačią svarbiausią vietą mūsų gyvenime ir 

visuomenės būtyje. 

Vakar Žalgirio arenoje tikrai nuostabiai atšventėme Šeimos dieną. Nuolatinis vaikų klegesys džiugino 

širdį ir tikrai netrukdė klausyti širdingų mūsų Ganytojų žodžių. Jo Ekscelencija vyskupas Kęstutis 

Kėvalas paminėjo keturias „kojas“, kurios palaiko šeimą: kalbėjimas, tarnavimas, atleidimas ir bendra 

malda. Nuostabūs buvo Mištautų ir Salinių šeimų liudijimai. Buvome sutikti ir išlydėti karinio orkestro. 

Puikūs atlikėjai. Širdinga vakaro malda drauge su Jo Eminencija Kardinolu. Viskas buvo nuostabu. 

Atgarsius išgirsite iš tų, kurie buvo, o gal ir žiniasklaida nenutylės... 

-dl- 

 

  Jaunimo rengimas šeimai  
 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras   

  Balandžio 24 d. paskaita  jaunimui Žiežmarių mokykloje. Žiežmarių  gimnazijos 12-tokėms 

Gyvybės dienos proga skaityta paskaita „Meilė, Pasirinkimas, Gyvybė ir Atsakomybė“. Susitikime 

dalyvavo 20 mergaičių, su kuriomis paskaitoje - diskusijoje svarstėme sprendimų pasirinkimo svarbą, -  

kur veda vienas ar kitas pasirinkimas, kaip tai gali paveikti  tolesnį gyvenimą, ką reiškia meilė, kuri save 

dovanoje santuokoje ir  meilė, kuri neįsipareigoja.  

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras   

 

Gegužės 2-3 d. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro jaunimo koordinatorė Dalia Arčiamaitė organizavo 

savaitgalį jaunimui pagal “Pažink Save” programą. Šis savaitgalis vyko puikioje vietoje - Pavilnio 

rekolekcijų namuose.  Rami, graži vieta, atokiau nuo miesto šurmulio leido pailsėti dalyviams visomis 
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prasmėmis. Gaila, kad tą savaitgalį oras pasitaikė 

žvarbokas, dėl to neturėjome galimybės pasidžiaugti 

gamta, bet išties, tam nebuvo daug laiko, nes 

savaitgalio programa buvo tikrai intensyvi. 

Savaitgalis prasidėjo penktadienį, visi užbaigę 

savaitės darbus, mokslus bei studijas, atvyko į 

Pavilnį. Smagu, kad susirinko dalyviai pradedant 

moksleiviais, studentais, o baigiant dirbančiu 

jaunimu. Ypač džiaugiamės, kad apie „Pažink Save“ 

savaitgalį sužinojo ir prie mūsų prisijungė stačiatikių 

jaunimas. Labai malonu, kad šiame renginyje 

dalyvauti bei pasidalinti savo patirtimi sutiko jaunimo 

ypač mylimas lektorius Saulius Matulevičius, kuris kalbėjo apie savęs suvokimą, draugystės modelius bei 

kelią link santuokos. Dalyvius ypač palietė jo asmeniniai liudijimai. Savaitgalio organizatorė Dalia 

dalinosi patirtimi apie vertybes, kalbėjo apie skirtumus tarp meilės ir įsimylėjimo. Penktadienio vakare 

žiūrėjome vieną geriausių mūsų dienų Azijos režisierių, kūrėjo Ango Lee filmą “Pi gyvenimas”. Šis 

filmas puikiai atspindėjo viso savaitgalio mintį - savęs pažinimas, savo gyvenimo vertybių suvokimas.  

Džiaugiamės, kad savaitgalyje dalyvavo du savanoriai - Gintarė bei Justas, kurie prieš tai pusę metų lankė 

“Pažink Save” klubą šeimos centre. Jie padėjo, kad visi užsiėmimai vyktų sklandžiai, kad dalyviams 

nieko netrūktų. Savaitgalyje iš viso buvo 20 žmonių. Dalyvių amžiaus vidurkis - 21 m. Smagu, kad 

savaitgaliui dar nesibaigus dalyviai išreiškė savo norą, kad tokie susitikimai vyktų dažniau.  

 

Keletas atsiliepimų: 

“Labai džiaugiuosi šiuo savaitgaliu, nes renginys buvo labai naudingas, o tema- aktuali. Laikas ir vieta 

parinkti labai gerai, skatina susikaupimą ties darbu. Lektoriai išmano dėstomas temas, moka įdomiai 

pateikti medžiagą. Norėčiau ir ateityje dalyvauti šių 

organizatorių renginiuose”. 

“Labai patiko lektoriaus Sauliaus sklandi kalba ir 

visapusiška erudicija. Patiko, kad buvo skatinama 

diskusija, tačiau niekas nebuvo verčiamas pasisakyti. 

Pateiktas man visai negirdėtas požiūris į santykius. 

Nagrinėtos vertybės ir temos pateiktos įdomiai, 

suprantamai, remiamasi asmenine patirtimi”. 

“Šis savaitgalis buvo nauja, įdomi patirtis. Susipažinau 

su naujais žmonėmis, išgirdau jų patirtį ir pasidalinau 

savo. Vadovai buvo išties labai charizmatiškos 

asmenybės, pasidalino išsamiai savo patirtimi. 

Diskusijos ir mokymai privertė susimąstyti, pergalvoti savo vertybes. Ir tikrai šiek tiek geriau pažinau 

save. Ačiū už puikų, dvasiškai praturtinantį savaitgalį”. 

-js- 

 

Sužadėtinių rengimas 
 

Kauno arkivyskupijos šeimos 

centras 
 

Sužadėtinių rengėjų mokymai. Balandžio 25–26 

dienomis vyko būsimų sužadėtinių rengėjų - savanorių 

mokymai. Tai jau antrieji keturių seminarų ciklo 
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mokymai. Šį kartą juos vedė Telšių krizių centro vadovė psichologė Vanda Benaitienė. 23 dalyviai (iš jų 

10 sutuoktinių porų) dvi dienas gilinosi į grupinio darbo ypatumus. Džiaugiamės, kad 3 poros – tai buvę 

sužadėtiniai, kurie patys prieš kelerius metus dalyvavo Šeimos centro Sužadėtinių rengimo Santuokai 

grupiniuose užsiėmimuose.  

Plačiau skaitykite: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2033&pg=1  

-jl- 

 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Kaišiadorių dekanato šeimos centras 

Šeimos metų proga balandžio 14 d.  18.30 val. Kaišiadorių dekanato šeimos buvo pakviestos į ispano 

Antonio Pineda  paskaitą “ Naujos technologijos šeimoje“.  Į šią aktualią paskaitą pirmadienio vakarą 

susirinko 22 tėveliai. Lektorius profesionaliai ir įdomiai dėstė apie tėvų ir vaikų bendravimą, kompiuterio 

daromą įtaką bendravimui,  ekranų žalą.  

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Telšių dekanato šeimos centras 

Mažųjų Šv. Antano Paduviečio katedros parapijiečių maldos 

laikas. Tęsiantis Šeimos metams, nuo vasario pradžios, mažieji 

parapijiečiai, dalyvaujantys sekmadienio Šv. Mišiose, turi 

galimybę piešti pačių sugalvotus piešinius arba nuspalvinti įvairias 

Šv. Rašto istorijas ir jų darbeliai, pristatomi parodėlėje ,,Iš mažųjų 

parapijiečių maldos laiko“,  kaskart pasitinka juos ateinančius į Šv. 

Mišias, jais gali pasidžiaugti tėvai, seneliai. 

-id- 

 

 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 

Maldos vakaras-adoracija šeimoms. Balandžio 4 d šeimos rinkosi 

maldos bendrystei. Po bendros maldos vaikučiai žiūrėjo filmą apie 

Karalių Dovydą, o tėveliai dalijosi apie tikėjimo kelionės vingius.. 

Maldos vakarą šeimos užbaigė prie Švenčiausiojo Sakramento - 

Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje vykusiojo vakaro adoracijoje. 

Apie Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijoje organizuotą 

evangelizacinę popietę skaitykite: 

http://www.taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=867 

 

Mamų turgelis. Šeštadienio (10 d.) rytą Šeimos centre rinkosi mamos ne tik pasiklausyti seminaro apie 

vidinį savęs vaiką (pagal E.Berne teoriją), tačiau ir galėjo pasidalinti savo vaikų išaugtais rūbeliais  

-ag- 
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Kretingos parapijos šeimos centras 

Šventosios Šeimos ikonos kelionė Kretingos parapijoje. 

Kovo 19 d. šv. Mišiose Jo ekscelencija Vyskupas J. Boruta 

OFM  pašventino Šventosios šeimos ikoną, kuri iki 

Šventosios šeimos šventės keliaus po parapijos šeimų namus. 

Pirmasis ikonos apsilankymas buvo Irmanto ir Gaivilės 

Tamašauskų namuose, kur ta proga rinkosi ir parapijos šeimų 

maldos grupė. Ikoną pagal tam parengtą grafiką su datomis ir 

kontaktiniais telefonais šeimos pačios perduos vienos kitoms, 

tokiu būdu turėdamos galimybę susisiekti, susipažinti ir 

drauge pasimelsti. Drauge su ikona keliauja ir lankstinukas su rekomenduojamomis maldomis, 

atsiliepimų ir maldos intencijų knyga bei suvenyriniai ikonos atvirukai su šeimos malda, kuriuos šeimos 

gali po vieną egzempliorių pasilikti namuose ikonos apsilankymo prisiminimui. Ikonos autoriai yra 

kretingiškiai ikonografai Anastasija Šopagienė ir brolis pranciškonas Carlo Bertagnin.  

 

Santuokos kurso užbaigimo šventė - agapė Kretingos 

parapijoje. Balandžio 25 d. Kretingos šv. Antano rūmuose 

vyko Santuokos kurso užbaigimo šventė. Šis kursas parapijoje 

rengiamas jau antrą kartą, šiais metais vyko nuo sausio mėnesio, 

jame dalyvavo 20 porų.  Kursas šįkart buvo vedamas gyvai, 

kiekvieną temą rengė vis kitos savanorių poros, tad kursą vedė 

22 savanorių komanda drauge su kurso dvasios tėvu broliu 

pranciškonu Antanu Grabnicku, kuris kiekvienoje temoje turėjo 

labai gerų trumpų ir reikalingų papildymų, padėjo kiekvienai 

vedančiųjų porai pasiruošti ir palaikė visus savo malda. 

Komandos ir kurso dalyvių nuomone, kunigo dalyvavimas šiame kurse yra didžiulė vertybė. 

Šventės metu galėjusieji atvykti dalyviai ir komanda vaišinosi, 

dainavo padedant akordeono garsams ir nuostabiems Modesto ir 

Astos Žadvydų balsams, nuoširdžiai dalijosi Santuokos kurso 

metu patirtais įspūdžiais ir įžvalgomis. Visi vienbalsiai nutarė, 

jog šį kursą reikia rengti kasmet ir gyvai. Nuostabu, kad 

nemažas būrelis dalyvių šeimų pasisiūlė padėti kitais metais, kai 

vėl organizuosim Santuokos kursą. Tad tikrai galime džiaugtis, 

kad šis kursas - tai Dievo palaimintas darbas. 

Keletas dalyvių atsiliepimų:  

,,Šiame kurse jautėmės laimingi, laukdavom kiekvieno 

susitikimo. Išgirdome naudingų patarimų, stengsimės juos 

pritaikyti savo gyvenime, nes esam jauna pora. Labai patiko pabūti drauge vienas su kitu poroje tokioje 

geroje, jaukioje aplinkoje. Labai patiko visi kursų vedantieji". 

,,Puikus kursas, geras būdas praleisti vakarą poroje. Tėvo Antano pamokymai ir patarimai išties 

sujaudina ir padeda daugiau  suvokti šeimos ir Dievo santykiuose. Norėtume sudalyvauti ir kitą kartą“. 

,,Džiaugiuosi, kad kursas vyko gyvai, kad vedė šeimos (mūsų parapijos), tokia įvairovė ir jėga! Mūsų 

šeimai labai patiko, kad dalyvavo daug naujų nepažįstamų šeimų. Labai ačiū už br. Antaną“.  

,,Santuokos kursas labai patiko, buvo tiesiog nuostabu. Padėjo pagerinti ir būti laimingesniais santuokoje 

ir manau dar padės ateityje. Parodė kelią, būdus, kaip geriau spręsti kylančias problemas, konfliktus. 

Padėjo geriau vienas kitą pažinti ir aišku - geriau mylėti. Džiaugiuosi, kad sudalyvavom ir kitiems šiuos 

kursus rekomenduosime“. 

,,Dėkojame, kad kursą vedė įvairūs lektoriai ir ypač paprastos, eilinės šeimos, kurių dėka pamatėm, kad 

ne mums vieniems taip nelengva dirbti santuokos ir šeimos kūrimo darbą, kad visi turi tų pačių problemų 

ir supratome, kad visi kartu daug galim vieni kitiems padėti. Labai ačiū“. 

-am- 
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Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Jau parengėme Vilniaus arkivyskupijos sielovadinę programą SUTUOKTINIAMS ,,Kad Jūsų džiaugsmui 

nieko netrūktų''.  Šią programą sudaro aštuoni susitikimai ir ji apima šias temas: Bendravimas šeimoje, 

Kaip būti vienu kūnu ir išlikti dviem asmenims, Skirtumų derinimas, Švelnumas ir meilė, 

Nepasitenkinimas ir abejonė, Atleidimas, Ištikimybė. Programos tikslas, kad kuo daugiau šeimų jungtųsi į 

grupes ir bendruomenes bažnyčiose. Tokiu būdu augtų kaip krikščioniška šeima, bei liudytų tikėjimą 

kitoms šeimoms. Ši programa buvo pristatyta Vilniaus dekanato kunigams. 

-js- 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 
 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Merkinės dekanato šeimos centras 

Balandžio 26 d. Merkinės dekanato 11 tikinčiųjų dalyvavo piligriminiame žygyje iš Alytaus į Pivašiūnus. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Šeimos centro darbuotojų kelionė į Anykščius 

Gegužės 2d. Šeimos centro kolektyvas vyko į kelionę. Pirmiausiai 

aplankėme Kavarsko bažnyčią ir greta jos trykštantį šv. Jono šaltinėlį. 

Anykščiuose pasikėlėme į šv. Mato evangelisto bažnyčios bokštą, 

aplankėme poeto A. Baranausko klėtelę bei Žukausko – Vienuolio 

memorialinį muziejų, kurio parodų salėje gėrėjomės S. Petraškos 

akmens tapybos paroda. Aplankę Puntuką bei „Laimės žiburį“ kelionę 

baigėme Alantoje, kur dvaro sodyboje ant pievelės dalijomės vaišėmis 

ir kelionės įspūdžiais. 

 

 

Renginiai visuomenei 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Kaišiadorių dekanato šeimos centras 

Balandžio 8 d. Kaišiadorių Švietimo skyriaus salėje vyko kvalifikacinis seminaras Kaišiadorių ir 

Elektrėnų  rajonų mokyklų mokytojams, visuomenės sveikatos specialistams  vedantiems Lytinio ugdymo 

užsiėmimus jaunimui. Kursu temos: Ko labiausiai reikia mūsų vaikams. Tėvų tarpusavio santykiai ir 

vertybių perdavimas  Kaip kalbėti apie lytiškumą su paaugliais. Ideologiniai iššūkiai rengiant jaunimą 

šeimai ir kalbant apie lytiškumą.  Lytinis ugdymas ar švietimas. Dalyvavo 27  žmones.  Seminaro lektorė 

VDU prof. B. Obelenienė. Atsiliepimai.  

 Profesionalios, reikalingos , naudingos, daug suteikiančios žinių paskaitos. 
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 Dėkojame Šeimos centrui už  kompetentingą lektorę ir galimybę sužinoti daugiau. 

 Sužinojome daug vertingų praktinių patarimų kaip kalbėti su jaunimu apie lytiškumą,  kuo skiriasi 

lytinis švietimas ir ugdymas. Apie lytinio švietimo pavojus. 

  Tam tikri teiginiai nustebino. Sunku patikėti, kad lytinio švietimo poveikis galitaip neigiamai 

įtakoti jaunimą. Tačiau privertė susimąstyti ir būti atidesnei kviečiantis lektorius. 

 Labai norėtume šią lektorę pasikviesti į mokyklą skaityti paskaitas apie lytinį ugdymą mokykle 

mokytojams ir tėvams.  

Balandžio 26 d. Šeštadienį Gyvybės dienos proga, Jono Pauliaus II  paskelbimo šventuoju išvakarėse 

vyko  G. Vaitoškos seminaras „Ką šventasis gali pasakyti apie šeimą“. I seminaro dalyje lektorius kalbėjo 

apie J. Pauliaus II mokymą apie šeimą ir santuoką, II dalyje  „Pašaukimas į skaistumą: laimingas iššūkis 

visiems"   ir III dalyje apie genderizmo ideologiją. Seminare dalyvavo 30 klausytojų.  

Balandžio 27d. Kaišiadorių Katedroje Minėdami Gyvybės dieną  meldėmės už gyvybę nuo pradėjimo 

momento iki natūralios mirties, už J. Paulių II ir Jona XXIII. Prašydami jų užtarimo skleidžiant gyvybės 

kultūrą.  

Merkinės dekanato šeimos centras 

Balandžio 23 d. Merkinės parapijos „Motinos maldoje“  grupė vakarą 

paįvairino  filmo „Gyvybės stebuklas“ peržiūra, aptarimu. Taip pat,   

išklausė pristatymą apie gyvybės gynėją Joną Paulių II.  Moterys meldė 

Dievo gailestingumo už padarytas klaidas, dėkojo  už motinystės dovaną, 

prašė Dievo užtarimo besilaukiančioms mamoms. 

 

Gegužės  9 d. Varėnos švietimo centre,  Merkinės šeimos centro iniciatyva, remiant Kaišiadorių 

vyskupijos Šeimos centrui, suorganizuotas kvalifikacinis seminaras: „Šiandieniai iššūkiai jaunimo 

rengimui šeimai. Lytinis ugdymas ir lytinis švietimas Lietuvos švietimo sistemoje“, kurį vedė 

Aušrelė Krunglevičiūtė. Seminare dalyvavo dorinio ugdymo mokytojai, biologijos mokytojai, mokyklų 

vadovai, mokyklų sveikatos priežiūros specialistai iš Varėnos ir Druskininkų savivaldybių, viso 18 

dalyvių. 

-jl- 

Širvintų dekanato šeimos centras 

Gyvybės diena nuo smėlio dėžės, laiško pasauliui iki maldos už ŽMOGAUS GYVYBĘ 

 

Gyvybės dienos proga Širvintų dekanato šeimos centro savanoriai apie svarbias gyvybės išsaugojimo 

problemas kalbėjo ne tik Širvintų bažnyčioje, bet ir bendruomenėse, darželiuose, mokyklose. Savanoriai 

ypatingai siekė susitelkti prie žemiškojo gyvybės indo – šeimos ir santuokos. Visi renginiai buvo 

orientuoti į Šeimos centro savanorių, sutuoktinių pagal galimybes susitikimus su jaunimu. Susitikimų 

metu buvo akcentuojama, kad gyvybės kelio pradžia yra šeimoje. Gyvybės dienos tiltas Širvintų 

parapijoje nusidriekė nuo vaikų smėlio dėžės iki maldos už ŽMOGAUS GYVYBĘ. 

Daugiau skaitykite: http://www.sirvintuparapija.lt/ 
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Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Kryžiaus kelio procesija 

Balandžio 18 d. vykusioje Kryžiaus kelio procesijoje 

apmąstymus ir maldavimus 14-oje stočių skaitė šeimos 

pakviestos Šeimos centro iš įvairių miesto parapijų, o šių 

šeimų vyrai nešė šventąjį Kryžių pasikeisdami ir 

perimdami jį iš arkivyskupo. Gausioje procesijoje 

dalyvavo daug jaunų žmonių, šeimų su vaikais, netgi 

visai mažais, šį kelią keliavusiais dar vaikiškuose 

vežimėliuose ar ant savo tėvų rankų. Su degančiomis 

žvakėmis rankose, giedodami ir melsdamiesi procesijos 

dalyviai nuo Įgulos bažnyčios ėjo Laisvės alėja, Vilniaus gatve į arkikatedrą baziliką. Iš tūkstančių lūpų 

po arkikatedros skliautais nuaidėjo baigiamoji malda, į kurią pakvietė arkivyskupas.  

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2009&pg=2 

 

 „Atviri vartai“ Šeimos centre 

Visą gegužės mėnesį darbo dienomis nuo 17.30val. kviečiame į „Atvirų vartų“ vakarus Šeimos centro 

kiemelyje. 

Pirmadieniais - senovinės giesmės ir susitikimas su šeimų bendruomenėmis 

Antradieniais - atradimų vakarai 

Trečiadieniais – vakarai su kunigu 

Ketvirtadieniais – vakarai poilsiui ir grožiui 

Penktadieniais – muzikos vakarai 

Skelbimas: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/site/files/file/_2014_news/KASC_2014_seimu-vakarai.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonavos Jonavos dekanato šeimos centras 

Gyvybės dienos paminėjimas Jonavos dekanate 

Balandžio 23 d. Jonavos dekanate Gyvybės dienos proga į 

šventinę vakaronę susirinko jaunų šeimų maldos grupelė bei 

„Motinos maldoje“ grupė, švenčianti 4-uosius savo 

gyvavimo metus. Vakaronė prasidėjo vakaro Šv. Mišiomis, 

po to visi susirinko parapijos namuose. Sveikinimo žodžiu 

ir įžvalgomis apie gyvybę dalijosi kunigas Žilvinas 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2009&pg=2
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/site/files/file/_2014_news/KASC_2014_seimu-vakarai.jpg
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Zinkevičius. Plačiau skaitykite: http://jokuboparapija.lt/?naujienos/show/326 

 

Raseinių dekanato šeimos centras 

Šeimų šventė Raseiniuose 

Balandžio 27-ą dieną Raseinių dekanatas šventė Šeimų 

šventę. Šią dieną sutapo net kelios labai svarbios bažnyčiai 

datos: Pasaulinė Gyvybės diena, Atvelykis, Dievo 

Gailestingumo bei popiežių Jono XXIII-ojo ir Jono Pauliaus 

II-ojo paskelbimas šventaisiais. Šeimų šventė buvo pilna 

gyvybės džiaugsmo, Dievo palaimos ir šeimų bendrystės, 

išpildžiusi vyskupų palinkėjimą švenčiant Šeimos metus: 

tesujungia mus tikėjimas šeimos grožiu ir svarba į vieną, 

didelę ir pilietišką visuomenę! Plačiau skaitykite: 

http://www.raseiniuparapija.lt/raseiniu-dekanato-seimu-

svente 

 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 
 

Anykščių dekanato šeimos centras 

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

Susitikimą koplyčioje pradėjo Anykščių šv. apašt. evangelisto 

Mato bažnyčios vikaras Nerijus Papirtis. Jis trumpai pristatė, kuo 

šie metai ypatingi, išskirtiniai..  

Į šventę iš Kretingos pranciškonų vienuolyno atvyko 

pranciškonas, diakonas, poetas Saulius Bernardas Belickas. 

Popietėje giesmes atliko Kauno Švc. Jėzaus širdies parapijos 

vargonininkė Snieguolė Urbonienė.   

Brolis Bernardas susitikimą pradėjo savo kūrybos himnais „Tylos 

maldai" ir „Gyvenimui“. Nuoširdžiai kalbėjo apie Velykas - 

„...turime bendrauti su žmonėmis, nebijoti sakyti gerų žodžių 

visiems artimiesiems. Velykos nėra tai, kad kažkada prisikėlė Jėzus, tai mūsų – žmonių prisikėlimas iš 

tamsos. Jėzus ateina pas mus į gyvenimą per kančią ir darbą. Dalelę Velykų šventės turime neštis per 

visus metus, nebijoti maldos“. 

Brolis Bernardas pasakojo apie tai, kokią didelę įtaką daro šeima. Pabrėžė, kad turime įsileisti Dievą į 

savo namus. Gyvenimas su tikėjimu keliauja kartu: žmogiškosios pastangos ir dieviškas atvirumas 

praturtina vienas kitą. Pats Gyvenimas apkabina kiekvieną mūsų dieną, duoda iššūkį keltis ir eiti, pradėti 

viską iš naujo, ypač per apsivalymą ir atgailą. Nereikia nieko moralizuoti, bet kiekvieną priimti kaip 

Dievo dovaną. Šeima – tai dalijimasis sielos patirtimi. Svarbu suvokti, ką paliekame kiekvienas po savęs. 

Savo kūrybos eilėraštį „Šviesos kelias“  Bernardas Saulius Belickas skyrė visiems gera darantiesiems bei 

padovanojo poezijos rinkinį „Taip priėjo gyvenimas“. Svečiui padėkojo Anykščių šv. apašt. evang. Mato 

bažnyčios klebonas Petras Baniulis. Klebonas pasidalino savo vaikystės prisiminimais, pasidžiaugė, kad 

nuo mažens buvo skiepijama meilė Dievui, maldai, žmogui, šeimai. Palinkėjo gražių pavasariškų dienų, 

neprarasti noro bendrauti ir mylėti vieni kitus. Anykščių parapijos šeimos centras svečiams padėkojo už 

prasmingą popietę ir dovanų įteikė knygas apie Anykščius. 

Anykščių dekanato Šeimos centro savanorė Jūratė Stankaitienė 

 

Biržų dekanato šeimos centras 

Balandžio 27 d. Apie 1000 žmonių sugužėjo į 

Biržų centrinę aikštę, kurioje vyko didžiulis 

renginys šeimoms ATVELYKIS KITAIP. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://jokuboparapija.lt/?naujienos/show/326
http://www.raseiniuparapija.lt/raseiniu-dekanato-seimu-svente
http://www.raseiniuparapija.lt/raseiniu-dekanato-seimu-svente
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Koncertinę programą atliko Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo iniciatyvinė grupė „Svajonių 

bažnyčia“, vyrų vokalinis ansamblis „Quorum“, Biržų kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Dijūta“. 

Renginio vedėja – profesionali aktorė Violeta Mičiulienė. Ji kvietė visus dalyvius ridenti margučius, žaisti 

įvairius liaudies žaidimus. Daugeliui labai patiko Panevėžio gyvūnų globos draugijos surengta šunų 

paroda. Renginyje buvo galima nusipirkti rankų darbo medinių apyrankių, riešinių bei įvairių suvenyrų, 

žaislų ir papuošalų, kuriuos pagamino vaikų socializacijos centro „Širvėna“ auklėtiniai bei Socialinių 

paslaugų centro Dienos socialinės globos grupės lankytojai. Šventės dalyvius blynais vaišino Rinkuškių 

bendruomenės atstovai, įvairius užsiėmimus rengė ir pravedė Biržų atviros jaunimo erdvės savanoriai. Be 

Vokietijos Privataus fondo šventę asmeninėmis lėšomis parėmė kun. Ernestas Želvys, kuris, beje, buvo ir 

šio renginio iniciatorius (Biržų šv. Jono bažnyčios vikaras, tą dieną švenčiantis vienerių metų kunigystės 

sukaktį). Gaminiais parėmė UAB "Biržų duona". Informaciniai šventės rėmėjai buvo UAB "Biržiečių 

žodis" ir UAB "Šiaurės rytai".     http://www.youtube.com/watch?v=VycP2bkDig8&list=TL94-veHefhpIRdZjIT2AsXXNF3UNfuZrI 
 

Atsiliepimai:  

 * Janina iš Nemunėlio Radviliškio: "Tai naujas, man dar neregetas renginys Biržuose. Labai smagu, kad joje ypač 

paliesta šeima, jos subūrimas tokioje šventeje. Tai šventė, leidusi išgyventi daug gerų emocijų." 
 

* Sandra Balodytė, Biržai: "Tai renginys, apjungęs šeimą, net keletos kartų susibūrimas ir prisiminimas, kad esame 

didžiulė šeima visame pasaulyje. Nuotabios akimirkos buvo; ir šitiek daug visko dar Biržai nematė." 
 

* Audra ir Almantas Bartasevičiai: " Atvykome iš Utenos, Kunigo Ernesto pakviesti. Nujautėme, kad bus kažkas 

gražaus, bet kad šitiek visko bus, ir vaikučiams, ir paaugliams, ir šeimoms - nenujautėme. Tikrai nuostabi Atvelykio 

šventė, daugiau tik tokių švenčių." 
 

* Genutė, Biržai: "Dėkinga Dievui, kad Jis pašaukė kunigą Ernestą - būti Jo įrankiu. Tai šventė - atgaiva miestui ir 

šeimoms, kurių tiek daug susirinko. Man čia gyvenančiai nebuvau regėjusi tokio susidomėjimo ir pasibuvimo... esu 

dėkinga už šią išgyventą dvasinę atgaivą." 
 

* Arūnas ir Jolanta Utena: "Tikrai labai buvome maloniai nustebinti. Smagu, buvo matyti vaikus krykštaujančius, 

bežaidžiančius su Tėvais. Kokie visi laimingi buvo. Kad tik daugiau viso to, Dieve duok." 

 

Kupiškio dekanato šeimos centras 

Balandžio 30 d.  Kupiškyje vyko Šeimos  centro renginys  

Gyvybės  dienai „Gyvybė – brangiausia dovana“.  Šv. Mišiose 

Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje Alinos ir Svajūno 

Stanionių šeima išsakė maldavimus. Parapijos salėje dalinomės 

mintimis  apie gyvybę ir mūsų atsakomybę. Dalyvavo sutuoktinių 

poros, sužadėtiniai, kurie rengiasi santuokos sakramentui, 

parapijiečiai. Dekanas Rimantas Gudelis akcentavo šeimos svarbą ir 

šiandienos išbandymus. Katechetė Rasa Šlekienė  gyvybės slėpinį ir 

žmogaus kūrimą iliustravo filmuota medžiaga. Svečiai iš Panevėžio 

Vilmantas ir Rasa Marcinkevičiai liudijo atvirumą gyvybei ir Dievo 

planui, supažindino su natūraliu šeimos planavimu, kontraceptikų žala. Psichologė Skaistutė 

Paulauskienė, gydytoja Stasė Kaluinienė atsakinėjo į jaunų žmonių klausimus. Nepastebimai praėjo trys 

valandos ir dalyviai pažymėjo, kad laikas praleistas įdomiai, naudingai, kad reikia daugiau tokių 

susitikimų ir  pažadėjo kitą kartą atsivesti draugų. Įsitikinome, kad jaunoms šeimoms reikia pasikalbėjimų 

paprastais gyvenimiškais klausimais. 

                                                   Kupiškio dekanato Šeimos centro vadovė Violeta Senvaitienė 

 

 

 

Pasvalio dekanato šeimos centras 

Gegužės 9 d. Pasvalio dekanato Šeimos centras pakvietė 

pedagogus, Visuomenės sveikatos biuro darbuotojus, 

dirbančius mokyklose, tėvus ir kitus besidominčiuosius į 

seminarą „Mokinys neklauso: priežastys, tipai ir 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.youtube.com/watch?v=VycP2bkDig8&list=TL94-veHefhpIRdZjIT2AsXXNF3UNfuZrI
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sprendimo būdai“. Seminarą vedė psichologas Nerijus Ogintas (Panevėžys). Seminaro vedėjas 

daugiausiai specializuojasi grupėje vykstančių procesų srityje, todėl seminare taikė darbo grupėje 

principus. Dalyvavo 28 specialistai (pedagogai), keletas tėvų. Bendrauta aktualiomis temomis. Seminaro 

dalyviai sužinojo, kokie yra klaidingo elgesio tipai, kaip tuos tipus atskirti, ką daryti, kad problema 

išsispręstų, kaip šį elgesį koreguoti. Kalbėta ir apie patyčias. Po pertraukos vyko darbas grupėse. 

Atkreiptas dėmesys į tai, kad labai daug vaikų yra menkos savivertės, save išreiškia neklausydami ir 

prieštaraudami suaugusiems. Dalyviai domėjosi, kaip būtų galima jiems padėti. Diskusijų metu išaiškėjo, 

kad patiems pedagogams bei tėvams reikia psichologo pagalbos, kad vien seminaro nepakanka – reikėtų 

ilgesnių mokymų. Seminaras davė naudos ne tik dalyviams, bet ir organizatoriams. Pažinome savo 

klaidas, sužinojome, ko norėtų mokytojai ir tėvai.  

                     Pasvalio dekanato Šeimos centro vadovė Gražina Griauzdienė 

 

Rokiškio dekanato šeimos centras 

Balandžio 26 d. Rokiškio Šv. Mato parapijos namuose vyko 

neįprastas renginys Šeimų dienai ,,Kad jūsų džiaugsmui nieko 

netrūktų" (Jn 15,11).  
Skambėjo gyva muzika (kūrinius 

atliko muzikos mokyklos 

mokytojos Dalia ir Violeta), 

rinkosi jaunos sutuoktinių poros, 

kai kurios su savo atžalomis. 

Parapijos klebonas Eimantas 

Novikas ir vikaras kun. Audrius 

Vogulis šiltai pasitiko atvykusias poras. Iš viso jų susirinko 17. Į 

šventę buvo pakviestos visos poros, kurios susituokė 2012-2013 m. Rokiškio bažnyčioje (iš viso jų buvo 

77). Iš pradžių vyko susipažinimas: klebonas Eimantas pakvietė  poras ant balto audeklo uždėjus rankas 

nupiešti širdis ir užrašyti vardus. Vėliau audeklą su širdimis ir vardais  nunešė į bažnyčią, kur per šv. 

Mišias buvo meldžiamasi kiekvienos šeimos intencijomis. Įdomius mokymus apie meilę ir bendravimą 

šeimoje vedė svečias – Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro direktorius psichologas Algis Petronis. 

Susirinkusios poros buvo maloniai nustebintos joms parodytu kunigų ir Šeimos centro savanorių: Dalios, 

Onutės ir Jolitos dėmesiu. Pertraukėlių metu, besivaišinant arbata, kava, saldumynais vyko pokalbiai su 

šeimomis, atvykusiomis ne tik iš Rokiškio, bet ir iš Vilniaus. Jos džiaugėsi tokiu renginiu, dėkojo, kad 

nepamiršo jų pakviesti, ir siūlė tokias šventes organizuoti kasmet. Šventė baigėsi Šv. Mišiomis. Jų 

pabaigoje sutuoktinių poros atnaujino santuokinę priesaiką.   
 

 

Utenos dekanato šeimos centras 

Balandžio mėn. Utenoje vyko konferencijų ciklas „Šeima – 

meilės bendruomenė“ (atvirai apie džiaugsmus, išbandymus, 

skausmą šeimoje ir santuokiniame gyvenime).   

Balandžio 2 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje 

bibliotekoje vyko konferencija „Šeima – lytiškumo ugdymo 

lopšys.“ Ją vedė Toma Bružaitė (Šeimos ir santuokos studijų 

magistrė, VšĮ „Laisvos visuomenės institutas“ direktorė). 

Balandžio 9 d. Utenos Dauniškio gimnazijoje Lilijana 

Marcinkevičiūtė (Šeimos ir santuokos studijų magistrė) 

kalbėjo tema „Kūno teologija jaunimui pagal Joną Paulių II“ . 

Balandžio 16 d. Elvyra Kučinskaitė (Sielovados centro „Bendrakeleiviai“ vadovė)  ir sielovadininkė 

Živilė Ratavičiūtė pravedė konferenciją „Negaliojanti santuoka, skyrybos ir gyvenimas po jų kartu su 

Bažnyčia?“ 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Balandžio 23 d. konferencijų ciklą pabaigė kun. prof. dr. Andrius Narbekovas (VDU Santuokos ir šeimos 

studijų centro direktorius). Jo tema buvo „Biotechnologijų įtaka šeimos institutui“. Ši konferencija vyko 

Utenos kolegijoje, Medicinos fakultete. 

Toks konferencijų ciklas Utenoje vyko pirmą kartą. Dalyvavusieji (apie 190 žmonių) liko labai patenkinti. 

Kolegijos studentai, kiti pasauliečiai susipažino su Bažnyčios mokymu aktualiomis temomis. 
* Audra (Utena):  „Gaila, kad konferencijos pasibaigė. Norėtųsi, kad tęstųsi ir toliau. Per trumpas ciklas. 

Ypatingai patiko kūno teologijos tema, o taip pat kun. A. Narbekovo pranešimas (įdomus lektorius ir gera 

klausyti)“. 

Pačios konferencijos iniciatyva kilo iš troškimo atsiliepti į Dievo vedimą, o vienas iš Jo kalbėjimo kelių – pats 

žmogus. Tad išgirdome žmones, o juose ir patį Dievą, Jo troškimą. Tai buvo keli visai tarpusavyje nesusiję 

asmenys. Viena mergina, kuri išgyvena atsivertimo laikotarpį, pareiškė: „Aš Utenoje girdžiu kitų įsitikinimų 

grupelių rengiamas konferencijas, seminarus, o kur Bažnyčia – ką ji gali pasakyti ieškančiam ir mąstančiam 

žmogui Utenos miestelyje? Kita moteris, patyrusi skyrybas, dar vis dabar išgyvena atleidimo kelią, pastebi ir 

įsivardija negaliojančios santuokos priežastis su tokia nuostaba: „Kodėl plačiau žmonėms nėra paaiškinama, kaip 

jie gali gyventi po skyrybų kartu su Bažnyčia, kaip Bažnyčia jiems galėtų padėti, kur jie gali kreiptis savo 

miestuose? Kodėl nėra kalbama drąsiai apie negaliojančias santuokas, nes juk tiek žmonių kankinasi ir gal net 

veltui? O kiek sau net neleidžia eiti šv. Komunijos, gal net neteisėtai, kiek yra pasmerktų savo „labai tikinčių“ tėvų 

dėl skyrybų?" Kalbėdamiesi su Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonu Henriku Kalpoku drąsiai priėjome 

išvados, kad Bažnyčia turi išeiti iš savo saugių rėmų: parapijos namų, maldos grupių, netgi pačios bažnyčios. Taip, 

kaip kalba popiežius Pranciškus, drąsiai eiti į žmones. Atsispirti "klausytojų skaičiaus" pagundai. Todėl mes, Dievo 

Apvaizdos seserys Utenoje, ir įsijungėme į šio projekto organizavimą ir vykdymą. 

 Diskutuojant dėl konferencijų pavadinimų su Utenos Švietimo centro direktore Vitalija Bujanauskiene kilo mintis, 

kad mes turime išdrįsti prabilti žmonių kalba, ateiti iki jų ten, kur jie yra, pasitikti jų aplinkoje, išklausyti juos ir 

atrasti būdą skelbti Bažnyčios mokymą. Organizaciniais klausimais teko kalbėtis ir su  Utenos A. ir M. Miškinių 

viešosios bibliotekos direktore Vida Garunkštyte. Ji tarstelėjo: „Pagaliau Bažnyčia išeina į naujas erdves". Šie ir 

daugelis kitų asmenų pasisakymų liudija, kad nors ir nedaug  patirties, bet turim drąsiai žengti žingsnius, einant 

pasitikti žmogaus ten, kur jis yra.  

Nors ir nesitikėjome didelio skaičiaus, bet kiekvienoje konferencijoje dalyvavo 40-50 asmenų – mažame Utenos 

miestelyje yra labai daug. Tai liudija, kad žmonės nori ateiti ir išgirsti autentišką Bažnyčios žinią. 

Mane asmeniškai labai nustebino didžiausias dalyvių skaičius trečiojoje konferencijoje, kurios tema buvo apie 

skyrybas, gyvenimą po jų su Bažnyčia bei negaliojančias santuokas. Daugiausia dalyvavo 40-50 metų amžiaus 

vyrai ir moterys. Netgi gyvendami antroje santuokoje jie vis dar kenčia, išgyvena skyrybų padarinius (neatleidimas, 

santykiai su vaikais ir t.t.). Dauguma jų turėjo begalę asmeninių klausimų kunigui. Kenčia ir moterys, kurių vyrai 

smurtauja prieš jas ir vaikus. Joms irgi labai reikėjo atsakymų, pagalbos, kad išsivaduotų ir nekaltintų savęs. 

Po šios konferencijos gimė naujos idėjos, iniciatyvos ir troškimas eiti link žmonių ir juose sutikti patį Kristų.  

Sesuo Dominyka, Utena 

Zarasų dekanato šeimos centras 

Balandžio 27 d. vyko Šeimų šventė Zarasuose. Paskutinį balandžio mėnesio sekmadienį, Gyvybės 

dieną, Zarasų parapijos bažnyčioje jau ne pirmi metai švenčiama Šeimų šventė. Šįkart - tai ypatinga 

diena. Juk Lietuvoje švenčiame Šeimos metus! Tą dieną Romoje šventuoju paskelbtas Jonas Paulius II – 

šios šventės globėjas. Tądien ir mūsų bažnyčioje nuo pat ryto būta džiugaus sujudimo. Dešimtos valandos 

Šv. Mišios buvo aukojamos už jaunimą. Jų metu giedojo Zarasų vaikų chorai. Po Mišių prasidėjo šeimų 

koncertas, kuriame muzikinius kūrinius – giesmes, dainas – parapijiečiams dovanojo muzikuojančios 

šeimos. Klebonas juos apdovanojo padėkomis ir saldžiomis dovanomis. 

Na, o tarp šv. Mišių šventoriuje su mokytoja Laimute Lumbiene vaikučiai prie didelio margučio plakato 

galėjo ridenti margučius. Daugelis jų skaičiavo kiek sudaužė, o kiek liko. 

Iškilmingas šv. Mišias už parapijos šeimas vidurdienį aukojęs Mykolo Romerio universiteto kapelionas 

kunigas Povilas Narijauskas pabrėžė šeimos narių šiltų santykių, palaiminimo svarbą. Juk palaiminti, 

pasak kunigo P. Narijausko, tai atleisti, susitaikyti, priimti šalia esantį. Bažnyčioje susirinkę sutuoktiniai, 

susikabinę rankomis, atnaujino savo santuokos sakramento priesaiką ir dėkojo už Dievo jiems dovanotą 

žmogų.  

Ypač jautru buvo matyti, kaip Dievo Žodį skaityti eina jaunos mūsų parapijos šeimos: mama, tėtis ir 

mažylis ant rankų. Tai žmonės, nepabėgę į užsienį, bet čia, savo gimtuosiuose Zarasuose dirba, kuria 

verslą ir augina vaikus. Be to, visos jos santuokos sakramentą priėmė Zarasų bažnyčioje. 
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Aukas nešė bendro gyvenimo jubiliejines sukaktis švenčiančios poros. 25-erių Aurelija ir Saulius Jakučiai 

ir 50-ies metų Bronė ir Feliksas Nastajai. Juos kunigas palaimino. 

Šv. Mišių metu savo giesmėmis džiugino drauge su Zarasų 

bažnytiniu choru „Canticum“ giedantis maestro Liudas Mikalauskas. 

Pamaldoms pasibaigus neskubėta į namus: zarasiškių laukė 

Valstybinio Vilniaus kvarteto ir solisto L. Mikalausko muzikinė 

dovana – šventinis koncertas, skirtas didžiojo mūsų tautos klasiko, 

kunigo Maironio gyvenimui ir kūrybai paminėti. Maestro L. 

Mikalauskas subtiliai ir įdomiai atskleidė tautos dainiaus būdo 

bruožus, darbus. Pasakojimą nuolat pratęsdavo muzikos garsai, 

solisto atliekami Maironio 

eilėraščiai – dainos, styginio 

kvarteto klasikos kūriniai.  

Klebonas dekanas Remigijus Kavaliauskas džiaugėsi prasminga 

švente, dėkojo  Gražvydui Gasparavičiui už suorganizuotą jaunimo 

koncertą, dalyviams ir renginio svečiams, Panevėžio vyskupijos 

šeimos centrui už paramą. Pasak klebono, kai dabar Europai (ir 

Lietuvai) sunku nuspręsti, kas yra šeima, šioje šventėje jaunos 

šeimos su savo atžalomis labai aiškiai kalba, jog nėra alternatyvos 

tikram šeimos židiniui - mamai, tėčiui ir vaikučiams Tai Dievo 

mums duotas didžiausias lobis. Malonu buvo girdėti pavienių žmonių šiltą atsiliepimą ir pasidžiaugimą 

gražia švente. 

Paskutinis jos akordas buvo po šventovės skliautais jautriai nuaidėjusi antruoju Lietuvos himnu tapusi 

Maironio „Lietuva brangi“, kurią drauge su profesionaliais muzikantais sustoję atliko visi, tądien 

dalyvavę Šeimų šventėje. 

Gitana Vasalauskienė, Zarasai 

Panevėžio dekanato šeimos centras  

Kovo 22 d. šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos namuose vyko popietė, skirta gyvenantiems 

nesakramentinėje santuokoje. Popietę surengė ir konferenciją pravedė parapijos administratorius kun. dr. 

Romualdas Zdanys. Jis paaiškino apie antrą kartą susituokusių ir nesakramentinėje santuokoje 

gyvenančių porų padėtį ir statusą Bažnyčioje. Vėliau bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. Kun. mgr. 

Pavel Andžejevski (Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčios rektorius) 

susirinkusioms poroms paaiškino apie sąžinės sąskaitą ir šv. Mišių pradžioje pravedė gailesčio aktą. Buvo 

susirinkę 15 porų. Šeimos liko patenkintos joms parodytu dėmesiu. Dauguma jų susitarė su kunigu dėl 

asmeninio susitikimo datos.  
 

Panevėžio-Krekenavos dekanato šeimos centras 

Gegužės 4 d. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje vyko 

Motinos dienai skirtas paminėjimas. Visus sužavėjo 

bažnyčios rektoriaus kun. teol. ir bažn. t. lic. Simo 

Maksvyčio pamokslas, skirtas Motinai. Kunigas kalbėjo, 

kad mamą turime gerbti, būti dėkingi, nes ji mus lydi 

kiekvieną dieną. Jis linkėjo, kad kiekviena Motina, kad ir 

kur ji būtų – arti ar toli, čia ar jau Ten, būtų apgaubta meilės 

ir padėkos, maldų ir palaimos glėbiu. Maestro Sigitas 

Stankūnas visoms mamoms skyrė savo kūrybos dainas ir 

giesmes. Bažnyčios bendruomenės vyrai paskaitė jaudinančius pasakojimus apie motinas. Dalyvavo 

įvairaus amžiaus žmonės: ir jaunoji karta, ir vyresnioji. Norisi tikėti, kad per tokius renginius 

perduodamos kultūrinės tradicijos, puoselėjamos šeimos vertybės. 

 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 
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Balandžio 11 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko konferencija skirta Šeimos metams „Šiandieniai 

iššūkiai žmogaus gyvybei“. Pranešimus skaitė Lietuvos mokslininkai, skleidžiantys gyvybės kultūros 

idėjas. Konferenciją organizavo VDU Santuokos ir Šeimos studijų centras, Šiaulių universitetas, Mykolo 

Riomerio universitetas, Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas, Šiaulių vyskupijos Šeimos centras. 

Dalyvavo konferencijos globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių universiteto rektorius prof. 

dr. Donatas Jurgaitis. Pranešimų klausėsi ne tik šiauliečiai, atvyko iš Kelmės, Joniškio, Šiluvos. 

Universiteto rektorius pripažino, kad konferencijos tema yra ypač svarbi ir aktuali šiandien. 

Konferencijos globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teigė, kad tvirtos šeimos ir gyvybės apsauga 

yra visos valstybės garantas. Šiaulių vyskupas citavo Popiežių Benedikto XVI ir Pranciškaus išsakytas 

mintis apie santuoką, širdies atgręžimą į Dievą, šeimas, gyvenančias tikėjimo džiaugsmu. 

Konferenciją sudarė du plenariniai posėdžiai: „Žmogus iki gimimo“ ir „Iššūkiai žmogaus gyvybei“. 

Pirmąjį pranešimą „Žmogaus gyvybė nuo pradėjimo iki gimimo“ skaitė LSMU prof. habil. dr. Angelija 

Valančiūtė. Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas aiškino, kad „Gebėjimas atpažinti kas yra gėris ir kas yra 

blogis yra įrašytas į žmogaus prigimtį. Savo sąžinės gelmėse žmogus atranda įstatymą, kurio klausyti 

reikalauja pats žmogaus orumas...“ Kun. prof. dr. Kazimieras Meilius pranešime „Teisė į savo kūną bei 

motinos ir vaiko santykis“ lygino šiandieninę teisę su antikos romėnų. Doc. dr. Danielius Serapinas savo 

pranešime aptarė medicininius, etinius ir teisinius prenatalinės diagnostikos aspektus. 

Antrąjį plenarinį posėdį „Iššūkiai žmogaus gyvybei“ pradėjo MRU prof. dr. Jonas Juškevičius. Jis pristatė 

žmogaus iki gimimo teisinę padėtį Lietuvoje. Prof. dr. Birutė Obelenienė atskleidė esminius lytiškumo 

ugdymo ir lytinio švietimo skirtumus. VDU doktorantė Aušrelė Krunglevičiūtė pristatė naujausią atliktą 

tyrimą: „Pastoracinės pagalbos poreikis moterims patiriančioms krizinį nėštumą“. Paskutinį pranešimą 

„Vaiko gyvybės vertė kančios akivaizdoje“ skaitė dr. Inesė Ratnikaitė ir mgr. Simona Tarvydaitė. 

Remdamosi atliktu tyrimu, prelegentės aiškino, jog eutanazija yra priešinga prigimtiniam žmogaus norui 

gyventi. Nėra moralu ją dangstyti gailesčiu kenčiančiam žmogui. Todėl svarbu keisti visuomenės 

supratimą, daugiau dėmesio skirti paliatyviosios medicinos pažangai. Konferencija baigta aktyviomis 

diskusijomis, į kurią įsijungė ir klausytojai. 

-ir- 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Telšių dekanato šeimos centras 

Nuo Tikėjimo gyvasties šeimoje apmąstymo iki šeimos kūrybos parodos. 

Švenčiant Pasaulinę gyvybės dieną, balandžio 27-ąją, po šv. Mišių Telšių šv. 

Antano Paduviečio katedroje kūrybinę 

kompoziciją ,,Tikėjimas – šeimos 

gyvastis“ pristatė Telšių vyskupijos Telšių 

dekanato mokinių kūrybinių kompozicijų 

konkurso, skirto Žemaičių Krikšto 600 

metų Jubiliejui, II vietos laimėtoja – 

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos 

mokinių kūrybinė grupė. Jai vadovavo 

tikybos mokytojos Regina Kumžienė. 

Tuoj po kūrybinės kompozicijos 

pristatymo tikintieji buvo pakviesti į tądien Telšių Šv. Paduviečio katedros 2 

aukšto erdvėje atidaromą parapijiečių Šimkevičių šeimos parodą ,,Mažieji namų liudijimai“                                                                                                                              

. Plačiau skaitykite: www.telsiuseimoscentras.eu .  

-id- 

 

Telšių dekanato šeimos centro veikla pristatyta mokslinėje-praktinėje konferencijoje. Telšių 

dekanato šeimos centro vadovas Arūnas Daubaris 2014 m. balandžio 24 d. dalyvavo mokslinėje-

praktinėje konferencijoje ,,Šiuolaikinis specialistas: XXI a. visuomenės iššūkiai“, skirtoje Žemaitijos 
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kolegijos Telšių fakulteto 10-ečiui. Po konferencijos 

plenarinio posėdžio Socialinio darbo sekcijoje jis pristatė 

pranešimą  ,,Socialinė veikla Telšių dekanato šeimos 

centre“, kurio metu džiaugėsi įvairiose centro veiklose 

talkinančiais Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto 

Socialinio darbo ir Kultūrinės veiklos vadybos studentais. 

-ad- 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 

Kryžiaus kelio apmąstymas. Didįjį Penktadienį Klaipėdos miesto gatvėmis Kryžiaus kelio apmąstymo 

procesijoje dalyvavo ir Šeimos centro šeimos: 

http://www.taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=882 

 

Maldos pusryčiai su meru „Šeima – dvasingumo, 

socialumo ir atsakomybės mokykla“. Šeimos centro 

savanoriai dalyvavo maldos pusryčiuose su meru. Mūsų 

savanorė su dalyviais dalijosi savo kaip gausioje šeimoje 

augančio vaiko-asmenybės pastebėjimais Šeimos centro 

savanorės Karolinos Šiaulytės pasisakymo ištrauka maldos 

pusryčių metu: 

„Po šiai dienai akyse stovi bažnyčių freskos, kurios vaikystėj 

keldavo klausimų apie rojų, pragarą. Ir dabar mano tėvai 

pasakoja mažiesiems apie tikėjimą, jie daug klausia, kartais provokuoja.  Prisimenu, būdavo momentų, 

kuomet pabosdavo kalbos apie dangiškuosius reikalus , tačiau šiandien. Šiandien džiaugiuosi, kad buvau 

vedama tikėjimo keliu į tą Dievą, kuris padeda priimti lemtingus sprendimus, Dievą, tapusį mano 

gyvenimo atrama: guodėju ten, kur , rodos, negali būti paguosta, šaltiniu, kur trošku“. 

Daugiau skaitykite http://santuoka.blogspot.com/2014/04/maldos-pusryciai-su-meru.html 

-ag- 

Gargždų dekanato šeimos centras 

Paskutinį balandžio sekmadienį Gargžduose paminėta Tarptautinė gyvybės diena - gyvybės kultūros 

skleidimo diena. Šiemet šventė ypatinga – sutapo su Atvelykiu, Gailestingumo sekmadieniu ir Popiežiaus 

Jono Pauliaus II paskelbimu šventuoju.  

Šv. Mišias aukojo ir homiliją pasakė kunigas Vytautas Liesis. Po jų šeimos bei jaunimas iškilminga 

eisena, kalbėdami Gailestingumo vainikėlį, atkeliavo prie Negimusiems kūdikiams skirto paminklo. Čia 

išreikšta padėka Kūrėjui ir tėvams už gyvybę. Jaunimas, vadovaujamas tikybos mokytojos Neringos 

Žemgulienės, šlovino giesmėmis, Gargždų parapijos kunigai laimino susirinkusiuosius, o vaikai skraidino 

balionus su šypsenėlėmis į pavasariškai giedrą dangų. 

 

 
-ar- 
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Žemaičių Kalvarijos dekanato šeimos centras 

Kryžiaus kelias Plungės mieste. Didįjį Penktadienį Plungės 

mieste vyko Kryžiaus Kelio procesija. Kryžių nešė ir 

apmąstymus skaitė Plungės miesto organizacijų, įmonių bei 

parapijos grupių atstovai. Šeimos metų proga, Kryžiaus Kelio 

stočių apmąstymai buvo susieti su šiais laikais šeimose 

iškylančiomis problemomis, prašant Dievo pagalbos. 

 

 

 

Dievo Gailestingumo šventė Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijoje. Antrąjį Velykų sekmadienį, 

švenčiant Dievo Gailestingumo šventę, šv. Mišių metu buvo meldžiamasi už mūsų parapijos išsiskyrusias, 

nesantaikoje ir ne santuokoje gyvenančias šeimas, prašant gailestingojo Dievo išminties, paguodos ir 

tvirtumo sunkumuose. 

-lv- 

Tauragės dekanato šeimos centras 

Margučių  šventė . Balandžio 27 dieną, Tauragės Švč. Trejybės 

parapijoje, Tauragės šeimos centras kartu su  vaikų dienos centru 

„Esi laukiamas“ organizavo socialinės rizikos vaikams, Tauragės 

vaikų namų vaikams margučių  šventę. Šioje šventėje dalyvavo 

50 vaikų. Atvelykis, dar kitaip yra vadinamos vaikų velykėlėmis. 

Šią dieną kiaušinius margina, ridena tik vaikai. Parapijos 

namuose, sekmadienį buvo įkurtos mažos dirbtuvėlės, kuriose 

vaikai margino įvairiais būdais kiaušinius. Kunigas A. Lazarevas 

vaikams papasakojo apie Atvelykio šventės prasmę. Taip pat 

svečiavosi Velykų bobutė. Ji vaikus pamokė senovinių lietuvių 

liaudies žaidimų, pasekė pasakų. Po renginio visi vaišinomės 

Velykų vaišėmis.  

-gp- 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Žygis už gyvybę ir šeimą 

Gyvybės dienos išvakarėse iš Alytaus į Pivašiūnus pasiryžo keliauti pėsčiomis beveik 100 

piligrimų. Didžiąją jų dalį sudarė Alytaus dekanatų ( Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijų) moksleiviai su 

savo mokytojomis. Didžiausios grupės buvo iš A. Ramanausko- Vanago ir Simno gimnazijų, 

Krokialaukio, Pivašiūnų, Eičiūnų, Merkinės. Šeimoms išsiruošti šiltą pavasario šeštadienį buvo sudėtinga, 

todėl jų dalyvavo mažai. Buvo ir pavienių sąmoningai į žygį išsirengusių piligrimų nuo 7 iki 76 metų 

amžiaus. Eiti padėjo ir svarbios intencijos – padėkoti už ilgai lauktą vaikelį ar paprašyti sveikatos. 

Žygyje dalyvavo ir 3 kunigai: Vilkaviškio vyskupijos – kurijos kancleris Šeimos centro kuratorius 

dr. Ž.Kulpys ir Alytaus dekanas mons. A.Užupis, kuris pradėjo žygį Angelų sargų bažnyčioje ir palydėjo 

dar tolokai už Nemuno į Kaišiadorių vyskupiją. Visą kelią buvo jaučiamas ištvermingai kartu ėjusio 

Pivašiūnų klebono mons. V.Baublio rūpestis ( jis ir Kaišiadorių vyskupijos Alytaus dekanas). Jo dėka 

piligrimai galėjo apsistoti poilsio Venciūnų bendruomenėje, sulaukti Krašto apsaugos savanorių paruoštų 

pietų Kalesnykų girioje, vaišių Skraičionyse, Junčionyse, Mikalave, Kazimierave, Bundžiuose. Kaimo 

žmonės laukdavo keleivių prie gausiai apkrautų stalų, susigraudindavo, kai atsisveikinant Rimgailės ir jos 

mamos Audronės Anušauskienės vadovaujamas jaunimas iškeldavo rankas giedodami: “Tegul Viešpats 

laimina ir saugo“... Visą kelią skambėjo giesmės, maldos, mokytojų ir kunigų drąsinantys žodžiai, 

pamokymai ir liudijimai. Įspūdingas buvo brolio Marijos Elijo tolimų piligriminių kelionių patirties 

liudijimas – ne kiekvienam pavyksta pasiekti Šventąją žemę ar Gvadelupę. 
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Apie 32 kilometrų kelias neprailgo, nes jis vedė kaimų keliukais, vengiant judraus pagrindinio kelio. 

Maršrutas buvo išbandytas dar vėlyvą rudenį, prisimenant Negimusio kūdikio dieną, tik dalyvių buvo 

daug mažiau. 

Pivašiūnų Marijos šventovėje visi piligrimai dar turėjo progos drauge pasimelsti už šeimas ir gyvybę, nors 

pamoksle kun. Ž.Kulpys taikliai paminėjo, jog tikriausiai visi jaučia, „kad turi kojas“.  

Alytaus dekanato Šeimos centras, kurį žygyje atstovavo ir leido saugiau jaustis savanorė gydytoja Dalia 

Labukienė, kviečia į tolesnius projekto “Tvirta šeima – stipri tauta“ renginius. 

 
Lazdijų dekanato šeimos centras 

Balandžio 28 d. Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje rinkosi įvairaus amžiaus žmonės: nuo mažo vaikelio iki 

garbaus amžiaus sulaukusio žmogaus. Šią dieną, paskutinį balandžio sekmadienį, kiekvienais metais 

minima pasaulinė Gyvybės diena.  

 Šv. Mišias aukojantis kan. Gvidonas Dovidaitis kalbėjo, kad šį sekmadienį minime net keletą Bažnyčiai 

svarbių įvykių, progų, bet labiausiai buvo akcentuojama Gyvybės diena, kai išreiškiame džiaugsmą dėl 

kiekvieno žmogaus, kuris yra vertingas bei gerbtinas  nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties. 

Lazdijų dekanato Šeimos centro vadovė Irena Žukauskienė ir kiti savanoriai pasirūpino gražiu akiai ir 

džiaugsmingu širdžiai vaikučių dalyvavimu Šv. Mišiose. Pirmiausia jie prie altoriaus kaip padėką nešė 

įvairius gėlių žiedus, kurie pavirto į nuostabią didelę puokštę, skirtą visų mūsų Kūrėjui. Gėlės labai derėjo 

prie jau ir taip nepaprastai gražiai ir šventiškai, švelnių spalvų gėlių žiedais išpuoštos bažnyčios. 

Po Šv. Mišių vaikai buvo paruošę trumpą programėlę: giedojo giesmes, deklamavo eiles, tuo džiugindami 

savo tėvelius ir kitus susirinkusius. 

Išėję į lauką ŠV. Mišių dalyviai buvo pasitikti Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro vadovės Linos 

Braukylienės, pasveikinti su Gyvybės diena, jiems buvo dalijami lankstinukai su Šeimai svarbia  bei 

gyvybės vertę pristatančia informacija.  Kiekvienam vaikučiui  buvo įteiktas spalvingas balionas. 

Toliau pratęsti  šventės norintys žmonės buvo pakviesti į Parapijos namus, kur jų laukė vaišės, pokalbiai, 

tolimesnės diskusijos apie gyvybės vertę. Išgirsti moterų liudijimai, skausmingi ir džiugūs išgyvenimai , 

susiję su jų gimusiais, arba, gaila, neišvydusiais šio pasaulio vaikeliais. 

Patys ištvermingiausi šventės dalyviai vaikučiai vaišinosi saldainiais, piešė kreidelėmis ant asfalto lauke 

visai šalia parapijos namų. Kas savo šeimą, kas gyvybės medį, o kas svajonių automobilį ar robotą...  

Dėkojame Lazdijų vicedekanui kun. Nerijui Žvirbliui už Šeimos metams skirtų iniciatyvų palaikymą ir 

skatinimą,  Lazdijų dekanato Šeimos centro vadovei ir savanoriams už aktyvumą ir iniciatyvumą.    

http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,786  
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Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Pagrindinis Vilniaus arkivyskupijos darbas šį mėnesį –  

ekumeninės eisenos „Šeima - gyvybės lopšys“ organizavimas. 

Net keturios krikščioniškos Bažnyčios Lietuvoje – Ortodoksų, Katalikų, Liuteronų ir Reformatų – birželio 

1 d. kviečia į renginį „Šeima – gyvybės lopšys“.  

Štai ištrauka iš Ganytojų laiško: 

„Kviečiame visus geros valios žmones į šventinę eiseną Gedimino prospektu ir dalyvauti koncerte Rotušės 

aikštėje Vilniuje. Renginys, kuriuo siekiama įtvirtinti šeimą, kaip svarbiausią visuomenės ląstelę, vyks tą 

pačią dieną, kai minima Tėvo diena ir Vaikų gynimo diena. 

Šia švente norime palaikyti ir puoselėti krikščioniškąsias vertybes, skiepyti geresnį supratimą apie vyro ir 

moters santuoką, nes jos esmėje glūdi dvasinė ir fizinė visuomenės sveikata, atsakingas požiūris į vaiko 

asmenybės formavimąsi. 

Kviečiame visus, kam rūpi Lietuvos, pirmiausia mūsų vaikų, laisva ir sveika ateitis, dalyvauti šioje 

eisenoje ir koncerte. Kiekvienas iš mūsų teįneša asmeninį indėlį į taikos dvasios ir dorovės stiprinimą 

mūsų šalyje. 

Meldžiame mūsų Dievo, gyvybės Viešpaties, palaiminimo šios šventės organizatoriams, rėmėjams ir 

visiems dalyviams.“ 

  

Ortodoksų Bažnyčia – Arkivyskupas Inokentijus 

Katalikų Bažnyčia – Arkivyskupas Gintaras Grušas 

Liuteronų Bažnyčia – Vyskupas Mindaugas Sabutis 

Reformatų Bažnyčia – Generalinis Superintendentas kun. Tomas Šernas 

 

Preliminari renginio programa 

nuo 13 val. būriuojamės priskirtuose sektoriuose Gedimino prospekte, prie Lietuvos Respublikos 

Seimo 
13.30 val. rikiuojamės eisenai Gedimino prospekte (prie LRS) 

14.00 val. eisena pajuda 

15.00 val. koncertas Rotušės aikštėje 

 

Neorganizuoti dalyviai ir grupės iki 10 žmonių kviečiami rinktis sektoriuje D.  

Didesnes grupes prašome registruotis internetu. 

  

Laukiame Jūsų! Švęskime kartu! 
   

Informacija ir registracija: http://vasc.lt/page/347 

-js-imitika 
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