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Kviečiame į pristatomąją paskaitą apie vieną iš natūralaus šeimos planavimo metodų 

- Kreitono Modelio sistemą. Tai standartizuota gimdos kaklelio gleivių stebėjimo sistema, kurią gali 

efektyviai (96,8%) taikyti tiek šeimos, norinčios atidėti nėštumą, tiek siekiančios pastoti. Šis metodas 

taip pat tinka žindančioms moterims bei moterims, kurios nustojo vartoti kontraceptines tabletes ar yra 

premenopauzėje. 

Paskaitos metu turėsite galimybę trumpai susipažinti su savo kūno ypatumais bei pokyčiais, kaip juos 

stebėti ir vertinti - tai gali būti naudinga ir informatyvu ne tik kalbant apie savo vaisingumo pažinimą 

ar šeimos planavimą, bet ir apie savo ginekologinę sveikatą bei ligų prevenciją. Paskaita yra tik 

pažintinė ir nemokama. 

Ji vyks rugsėjo 22d. 19 val. 

Kauno arkivyskupijos šeimos centre, Vilniaus g. 29, Kaunas 

Planuojama trukmė - 1 val. 

Registracija: 

el. paštu: i.vuosaityte@gmail.com; akvile@fertilitycare.net  

Prašome nurodykite savo vardą, pavardę, ar atvyksite viena, ar su sutuoktiniu/sužadėtiniu ir kas Jums 

būtų aktualu (planuojate pastoti, norite nėštumą atidėti, esate žindanti ir pan.) 

 

Jei susidomėjote, bet atvykti nurodytu laiku negalite, taip pat praneškite - informuosime, kai paskaita 

bus kartojama. Jei esate ne iš Kauno, vis tiek drąsiname kreiptis, nes konsultacijos įmanomos ir 

nuotoliniu skype pagalbos būdu. 

 

 

 

 

 

 
Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 

 
 

Po šiltos vasaros, aplankę Švenčiausiąją Mergelę Mariją, krikščioniškųjų 

šeimų Karalienę, Žemaičių Kalvarijoje bei atšventę Šiluvos atlaidus, grįžtame prie 

kasdienių darbų. Nenustebkite, kad Aplinkraštis vėl toks ilgas – nerašėme Jums 

beveik visą vasarą, o per tą laiką įvyko daug renginių ir įvykių. 

Norime Jums pranešti kai kurias naujienas. Kaip žinote, vis daugėja 

nevaisingų porų. Įvairios dirbtinio apvaisinimo klinikos siūlo savo paslaugas. Žinome, kad Bažnyčia 

nepritaria šiam nenatūraliam žmogaus pradėjimui ir embrionų naikinimui, tačiau iki šiol neturėjome, ką 

pasiūlyti, nebent kreiptis į Lenkijoje veikiančias NaProtechnologijos klinikas, kuriose ieškoma tikrosios 

nevaisingumo priežasties ir stengiamasi ją pašalinti. Remdami NaProtechnologijų plėtrą Lietuvoje, 

parėmėme Ingridos Vuosaitytės Kreitono modelio sistemos studijas. Šios studijos būtinos, norint plėsti 

NaProtechnologijas Lietuvoje. Ingrida prašė paskelbti štai tokį skelbimą: 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Lapkričio 7-8 dienomis kviečiame jus į tėvystės įgūdžių mokymus. Mokymus ves Nijolė 

Liobikienė. Kviečiame visus norinčius ir ypač tuos, kurie ketina tęsti panašius mokymus savo 

vyskupijose. Kol kas prašome rezervuoti laiką, o visą tikslesnę informaciją parašysime sekančiame 

Aplinkraštyje. 

Dar norime pasidžiaugti, kad 2014 m. liepos 25 dieną pasirašėme sutartį su Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija dėl projekto Sužadėtinų rengimas santuokai, šeimų ugdymas ir palaikymas bei 

visuomenės švietimas – kelias į šeimų stabilumą dalinio finansavimo. 

Už šio projekto lėšas jau suskubome atnaujinti ir atspausdinti porą lankstinukų. Dar vieną 

lankstinuką atspausdinome iš kito projekto lėšų. Lankstinukų turime pakankamai – daugiau nei 30 tūkst. 

kiekvienos rūšies, todėl norintieji galite iš mūsų jų pasiimti. Štai kaip jie atrodo:  

 

-dl- 

 

  Jaunimo rengimas šeimai  
 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

 

„Pažink save“ savaitgalis jaunimui Aukštadvaryje 

Birželio 21-22 d. Aukštadvaryje Renovabis lėšomis 

vyko „Pažink save“ savaitgalis jaunimui.  Dalyvavo 20 

moksleivių iš Merkinės, Kaišiadorių ir Elektrėnų 

dekanatų. Savaitgalio programa jaunimą palietė. 

Dauguma grįžo namo norėdami ir toliau gilinti savo 

žinias apie lytiškumą, užsidegę noru įsijungti ir patys 

savanoriauti. Jaunimas ypatingai džiaugėsi savanoriais, 

kurie atvyko iš Kauno. Vedantiesiems savaitgalis taip 

pat atrodė sėkmingas ir ašaros dalyvių akyse rodė, kad 

laikas buvo praleistas prasmingai. Pirmą kartą kaip padėka savanoriams buvo sukurta daina. 

Jaunimo atsiliepimai: 

 Labai patiko bendrauti ir klausyti savanorių paskaitų, kad visi dalinasi savo patirtimi. 

 Labai patiko Sandros ir Igno istorijos apie save. 

 Liudijimas ir paskaita apie gyvybę patiko labiausiai. 

 Labai patiko, nes buvo kalbama apie svarbius, aktualius ir įdomius (mūsų amžiuje) dalykus visiškai 

atvirai ir tiesiai, be apylankų. Labai gerai papasakota, kas gerai ir kas ne. Liudijimai privertė 
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susimąstyti. Tema „Ar verta laukti?“ buvo pati aktualiausia. Temoje „Vaisingumas“ išgirdau daug 

naujų dalykų.  

Daugiau nuotraukų: https://www.facebook.com/pazinksaveprograma?fref=ts  

 

Jaunimo lytiškumo ugdymo skaistumo linkme programos „Ieškok savęs“ pristatymas 

Birželio 11 ir 25 dieną Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre vyko jaunimo lytiškumo ugdymo 

skaistumo linkme programos „Ieškok savęs“ metodikos pristatymas. Seminaras buvo skirtas tikybos 

mokytojams, šeimos centrų savanoriams, jaunimo koordinatoriams, dirbantiems su jaunimu ir 

kalbantiems apie lytiškumą, santuoką ir šeimą. Dalyviams buvo sudaryta galimybė įgyti naujų ir pagilinti 

turimas žinias, kurios būtinos dėstant mokykloje rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą bei 

kalbant su mokiniais lytiškumo temomis. Seminaro trukmė 8 akademinės valandos. Užsiėmimus vedė 

Inesa Ramanauskienė ir Judita Bernatonienė. Seminaro metu primintas Bažnyčios mokymas apie 

lytiškumą, pristatytas jaunimo lytiškumo ugdymo skaistumo linkme  aktualumas  ir metodika. Pravesti 6 

praktiniai užsiėmimai: „Vertybės“, „Skaistybė“, „Lytiškumas“, „Lytiškumo dovana“, „Šeimos 

planavimas“, „Vaisingumo pažinimas“. Dalyviai dalinosi patirtimi, problemomis, diskutavo.  

Atsiliepimai: 

 Tai buvo labai turiningas ir prasmingas laikas... Puikus įvedimas į temą, informatyvumas ir jaukūs, 

žaismingi metodai. 

 Tikrai labai geras seminaras. Tokius organizuoti reikėtų ir švietimo ir paslaugų centre mokytojams, 

kad jie taip pat žinotų ir galėtų skleisti šias žinias.   

 Patiko visa informacija, kurią gavau, kad buvo praktinė veikla. 

 Patiko nuoseklumas, žaismingumas, jaunatviškas temų pristatymas. Nuolat provokuojantys 

klausimai kodėl, kaip jums atrodo. 

 Temos pristatytos žaismingai, aiškiai, įdomiai. Patiko konkreti metodinė veikla kaip galima dirbti. 

 Paprastai, suprantamai, dėstomos temos. Kad buvo supažindinta su naujausiais dokumentais. 

-jb- 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 
 

Rugsėjo 4 dieną Kauno arkivyskupijos šeimos centre atidarytas 

naujas „Pažink save“ sezonas 

Po ilgų, bet neprailgusių vasaros atostogų pamatyti pažinksaviukus buvo 

didelis džiaugsmas. Smagi ir originali vakaro programa, kurios idėja 

atspindi televizijos žinių stilių, nustebino net ir visko mačiusius. Netrūko 

vietos pasireikšti savanorių kūrybingumui. „Pažink save“ orai, sportas, 

ekonomikos, kultūros, užsienio naujienos ir net kriminalai apėmė tikrus 

ir ne visai tikrus įvykius pažinksaviukų fronte. Aktualiausia, žinoma, 

naujienos, per kurias sužinojome, kas laukia savanorių naujame sezone. 

Po džiaugsmingos pradžios neabejotinai nusimato toks pat darbymetis  
 

 Daugiau: https://www.facebook.com/events/339338016226535/permalink/353201821506821/ 

 

PS savanorė Laura 

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 
 

„Pažink save“ programos dalyvių iniciatyva įkurtas „Pažinksaviukų“ klubas ir toliau renkasi kartą per 

mėnesį. Keliaujame programos temomis, gilinamės į jas, diskutuojame.  

Mus galite rasti facebook‘o grupėje  PS PP.  

-jm- 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Sužadėtinių rengimas 

Visą vasarą kaip įprasta visose vyskupijose Santuokos sakramentui buvo rengiami sužadėtiniai. Vilniaus 

arkivyskupijoje jų parengta daugiausiai. 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Alytaus dekanato Šeimos centras 

Rugpjūčio 3 dieną vyko Kaišiadorių vyskupijos Alytaus dekanato 

šeimos centro renginys šeimoms. Susirinkome Eičiūnų Krikščioniškų 

šeimų karalienės koplyčioje, kur  dalyvavome šv. Mišiose, 

vėliau  koplyčios salėje žiūrėjome mokomąjį filmą „Santuokos 

kursas“ ir atlikome papildomas užduotis, kad geriau pažintume savo 

antrąsias puses. Dalyvavo septynios šeimos. Agapės metu 

pasidalijome ką tik matyto kurso pirmos dalies įspūdžiais 

bei gyvenimiška patirtimi.  

-lž- 

Birštono dekanato Šeimos centras 

Birželio 24 d. Jiezno parapijoje šventėme titulinius šv. Jono Krikštytojo Gimimo atlaidus ir Šeimų šventę. 

Pradžioje šeimos buvo pakviestos ieškoti šeimų vertybių lobyno. Jiems padėjo Kaišiadorių vyskupijos 

šeimos centro vadovė Judita Bernatonienė ir sutuoktiniai Arvydas ir Vita Norkūnai iš Elektrėnų. Šv. 

Mišioms vadovavo Musninkų ir Kernavės parapijų klebonas kun. Virgilijus Balnys. Pamaldas vainikavo 

Eucharistinė procesija. 
 

Elektrėnų dekanato Šeimos centras 

Šeimų stovykla „Kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų...“ 

V-oji savaitgalinė Šeimų stovykla Varkalėse jau tapo istorija... Šiemet šeimų susirinko perpus mažiau nei 

pernai  kam ligos ar darbas, kam kiti reikalai sutrukdė  tačiau jaukaus šurmulio ir šįkart netrūko. Kur 

vaikai, ten ir tikrasis džiaugsmas... 

Kaskart prieš stovyklą susimąstai, kam, dėl ko pats nerimsti ir kitus vargini. O po stovyklos atsakai: 

tikriausiai ieškai bendrystės... Juk ir Popiežius Pranciškus šio laikmečio didžiausia bėda įvardija 

susvetimėjimą ir individualizmą. Ši stovykla ir bando ieškoti vaistų nuo šios ligos. Bendrystės stovykloje 

netrūko. Atrodo, kad Varkalių erdvė tam ir sukurta. Nesibaigiantys tinklinio „mačai“, mokantis ir 

pamokant, „relaksacija“ ant hamakų, svarstant apie jaunatviškus rūpestėlius, galimybė gyventi palapinėse, 

nes vietovė išsiskiria ramybe ir saugumu. Vaikai šioje oazėje jaučiasi gerai, nesvarbu, ar tau tuoj 

pilnametystė, ar vos keli mėnesiai, savas ar kitas tėtis užliūliuos, sava ar kita mama pabaidys užklydusį 

„ožiuką“ ir pasiūlys pažaisti kartu...  

 

Spalio 3-4 d. Žemaičių Kalvarijoje vyks sužadėtinių rengimo programos „Dviem yra geriau negu 

vienam... Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti (Koh 4,9-10)“ pristatymas.  

Norintieji dalyvauti skambinkite Loretai Vaičekauskienei, tel.: 867988349. 
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Stovyklą pradėjome penktadienio vakarą. Pasistatėm palapines... 

Vaikai džiaugėsi žaisdami tinklinį – buvo pasiilgę vieni kitų... 

Vakaro malda, suvežtinės vaišės. Trumpas filmukas  priminė  

Šv. popiežių Joną Paulių II – šeimų, jaunimo, vaikų popiežių. 

Vėliau visi kartu mėginome pašlovinti Viešpatį giesmėmis. 

Temo... 

Ankstų šeštadienio rytą stovykloje turėjome svečių. Kartu su 

Judita ir Aidu Bernatoniais varstėme  Šeimos ir Įvairovės 

skrynias... Bandėme rasti vertybių savo gyvenimui. Visi 

susipažinome su rūpesčiais ir iššūkiais šeimai XXI amžiuje, 

aiškinomės, kam ir kodėl trukdo tūkstančius metų tvėrusi 

santykių šeimoje tvarka ir dėsningumai. Po pietų kartu su vikaru kunigu Laurynu Visocku kalbėjomės 

apie IV Dievo įsakymo antrąją dalį – pagarbius santykius su vaikais, Meilę ir atsakomybes, suklydimus ir 

išeitis iš jų, atsiprašymą – kaip naują santykį tiesoje. Pavakariais žiūrėjome DVD medžiagą, kurioje prof. 

Birutė Obelenienė kalbėjo apie krikščioniškos šeimos sampratą ir apie tai, kas yra sutuoktinių santykio ir 

šeimos stiprybės ašis. Vakarienė prie laužo ir linksmos Šeimos dainos smagiai pabaigė šeštadienio 

programą. 

Nebūtų tiek visko įvykę, jei nebūtų padėjusios šaunios, kūrybingos, išmintingos ir atsidavusios tarnystei 

savanorės Dovilė ir Rimantė. Jos buvo paruošę daug žaidimų ir kitokios veiklos. Įdomiausia mažiausiems 

tikriausiai buvo pūsti didžiulius muilo burbulus... 

Sekmadienį buvo aukojamos šv. Mišios, kur šeimos ir pakiliai, ir nedrąsiai dalyvavo liturgijoje. Vėliau 

vyko tradicinė šeimų spartakiada. Šeimyninis pasivaržymas sporto rungtyse pareikalauja daug ištvermės, 

bet ir apdovanoja tikru džiaugsmu, padeda labiau vienam kitą pažinti ir suprasti. Po pietų žiūrėjome filmą, 

palydėjusį taku tarp žemės ir dangaus, tarp klaidos ir gėrio... Kaip visada buvo erdvės ir tarp eilučių 

pamąstyti. 

Stovyklą uždarėme „nominacijų teikimu“. Lieka tik stebėtis, kaip kiekvienas žmogus gali nustebinti ir 

apdovanoti...  Dėkojame akcijai Renovabis už paramą stovyklai. 

Laikas skriejo nepastebimai greitai. Artėjo sekmadienio vakaras. Vaikai liūdėjo, kad viskas jau baigėsi ir 

vertė susimąstyti, gal ne paskutinį kartą esame Varkalėse... 

Vita Norkūnienė, Elektrėnų ŠC savanorė 

 

Šeimų savaitgalis Nemajūnuose „Štai kaip gera ir kaip malonu, kur žmonės gyvena vienybėje!“ (Ps 

133, 1). Šia tema kviečiamos Vievio parapijos šeimos lietingą rugpjūčio 8 d. penktadienio vakarą  

sugūžėjo į gražų Nemajūnų kaimelį ant Nemuno kranto. Savaitgalį globojęs vikaras Povilas Tekorius 

pristatė programą, kuri prasidėjo nuo savo šeimos pristatymo vaidinimu ir kiekvieno šeimos nario 

apibūdinimo pačiais gražiausiais ir šilčiausiais žodžiais. Vėliau vakarą užbaigėme nuotaikingu animaciniu 

filmu, skirtu visai šeimai. Šeštadienio turiningą programą pradėjome  projektu „Šeimų miestas“, kurio 

metu šeimos įdėjo tiek daug meilės ir šilumos puoselėjant savo šeimos kampelį, o tuo pačiu kuriant visą 

miestą. Kaip Jėzus Kristus mus moko pradėti nuo mažų dalykų, tada ir sukuriami patys nuostabiausi 

kūriniai. Todėl ir mūsų miestelis tapo įspūdingas, o viską vainikavo kun. Povilo ir savanorės Aurelijos 

pastatyta bažnytėlė.  

Po to artimiau susipažinome su šlovinimu giesme ir patys giedodami 

meldėmės Viešpačiui. O tada  visai netikėtai sulaukėme klounų, kurie 

per juokus ir pašmaikštavimus pristatė „Šeimų šeimą“ ir nors tai buvo 

tik vaidinimas, bet giliai paslėpta sutuoktinių tarpusavio santykių 

subtilybė. Pačios klounų šeimos atviras liudijimas palietė kiekvieną. 

Dieną pabaigėme liaudiškų šokių ir dainų linksmybių sūkury.  

Sekmadienio rytą pradėjome dar viena gražia kūrybine užduotimi  

kūrėme savo šeimos maldyną ir maldas. Šį labai prasmingą savaitgalį 

užbaigėme Šv. Mišiomis bendrystėje su vietiniais parapijiečiais ir jų 
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svečiais. Šeimų savaitgalyje dalyvavo 6 šeimos (26 žmonės su vaikučiais). Taip pat turėjome 4 savanorius 

ir stovyklos iniciatorių – kun. Povilą – ačiū jam. 

Šeimų atsiliepimai: 

 Visas dienas buvo juntama tokia artima bendrystė, kurią gali suteikti tik Jėzaus Kristaus meilė, o 

tai mus ir subūrė šiam savaitgaliui.  

 Šeimos savaitgalio stovykla Nemajūnuose mūsų šeimai labai patiko, kadangi būdami ten mes 

praturtėjom dvasiškai, pajutom Jėzaus buvimą bei Dievo meilę ir šilumą, praturtėjom bendrystės 

atžvilgiu. Apibendrinant: šeimų savaitgalis labai patiko, rekomenduočiau ir kitom šeimom vykti į 

panašias organizuojamas išvykas šeimom, kadangi tai geras poilsis kūnui ir sielai. Buvo linksma. 

(Dalia ir Petras Urbonavičiai) 

 Mūsų šeima pirmą kartą dalyvavo „Šeimų savaitgalyje“, surengtame puikioje tiek dvasiškai, tiek 

gamtos atžvilgiu gražioje vietoje. Buvo puiki proga susipažinti su naujais žmonėmis. Kartu 

darytos užduotėlės (prisistatymas, miesto statybos, aktorių vaidyba, vakaronė su dainomis ir 

šokiais ir kt.) „privertė“ susikaupti, galbūt pabūti aktoriumi pačiam bei smagiai pasijuokti vieni iš 

kitų. Bet tai  buvo geras juokas, nesukeliantis pykčio, o tik geras emocijas. Apskritai visi buvo 

labai geranoriškai nusiteikę, jautėsi šiluma nuo kiekvieno. Net tylėdami tą savaitgalį žmonės vieni 

kitus manau suprato ir jautė Viešpats globą, malonę bei norą matyti mus visus taip nusiteikusius 

ne tik tą savaitgalį, bet ir kasdien. Ačiū jam už tai.  Mums didelį įspūdį taip pat paliko medinė 

Nemajūnų bažnyčia. (Danutė ir Gintaras Jančiauskai) 

 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

 

 

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlė. Karšta vasara neišgąsdino besilaukiančių šeimų – liepos mėnesį 

vyko IV ciklas, kuriame lankėsi 43 dalyviai. Mokyklėlę finansuoja Vokietijos privatus fondas. 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos dekanato Šeimos centras  

Liepos 6-7 d. Palangos Landšafto terapijos rekreacijos centre vyko Savarankiško gyvenimo įgūdžių 

ugdymo stovykla, kurios metu buvo organizuotas seminaras poroms tarpusavio santykių stiprinimui. 

Dalyvavo 20 asmenų. 

 

 

Rugpjūčio 23 d. Šulco sodyboje vyko stovykla norintiems sukurti 

šeimą „Ateik, būk, mano šviesa“, kurioje Šeimos centro vadovė vedė 

mokymus apie vidines ribas, trukdančias sėkmingai kurti santykius. 

Dalyvavo daugiau nei 30 dalyvių. 

 

-ag- 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras kviečia į susitikimus sutuoktiniams, kuriuos veda šeimų 

palydėtojai Indrė ir Ramūnas Aušrotai, baigę kun. Juozapo Kentenicho šeimos pedagogikos akademiją. 

Susitikimai vyksta kartą per mėnesį, šeštadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val. Kauno arkivyskupijos Šeimos 

centre. Taip pat yra galimybė su vadovais susitikti individualiai.  Prašome registruotis telefonu arba 

elektroniniu paštu (Indrės 8 61510757, Ramūno 8 61286005, el.p. zemesdruska@gmail.com). 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Kretingos parapijos Šeimos centras 

2014 m. liepos 4 d. Kretingos parapijos šeimų maldos 

grupė su būriu vaikų ir keletu senelių, brolio 

pranciškono Pauliaus Vaineikio lydimi, dalyvavo 

Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose, 

vakaro šventosiose Mišiose ir tradiciniame žygyje 

po Kalvarijos Kalnus. Kretingiškiai kasmet su 

vaikais dalyvauja šiame Kristaus kančios apmąstyme 

būtent vakare, nes temstant vaikai mėgsta patarnauti 

tėvams pašviesdami kelią ir maldaknyges fakelais ir 

žiebtuvėliais. Turėdami tokią galimybę pasitarnauti, jie entuziastingiau dalyvauja žygyje. Ši šeimų 

maldos grupės išvyka kasmet suteikia tikrai daug įspūdžių, suvienija ypatingai ir tikrai stipriai maldai. Juk 

malda trunka geras keturias valandas. 

-am- 
 

Telšių dekanato Šeimos centras 

Džiaugsmo kupinas šeimų laikas 

Lietuvoje švenčiant 2014-uosius – Šeimos metus – liepos 18-20 

dienomis Telšių dekanato šeimos centras savanorių ir talkininkų 

šeimas pakvietė į kūrybinę-dvasinę stovyklą ,,Kad Jūsų 

džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15, 11). Per šv. Mišias Rainių 

koplyčioje stovyklautojai, kurių mažiausiajam dar nėra metukų, 

pavedė Viešpačiui visą stovyklos laiką, prašydami malonės 

išgyventi tikrą džiaugsmą šeimų bendrystėje.   

Plačiau skaitykite: telsietis.balsas.lt/naujienos_/.../dziaugsmo-kupinas-seimu-laikas-6467/  

-id-     

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

 

Šeimų stovykla Kryžiuose 

Liepos 5-6 dienomis prie Dusios ežero esančios Kryžių koplyčios 

vyko tradicinė Šeimų stovykla. Joje dalyvavo 20 šeimų su vaikais iš 

įvairių mūsų vyskupijos dekanatų. Pagrindinis stovyklos tikslas – 

šeimoms būti kartu, bendrauti, melstis kartu, kartu valgyti; vaikams – 

maudytis ir žaisti, įsigyti naujų draugų, susitikti su senaisiais; poroms 

– bent šiek tiek per trumpą laiką atnaujinti savo tarpusavio ryšį, 

pabūti poroje, kol vaikai užimti, pasikalbėti, atsipalaiduoti nuo 

kasdieninių rūpesčių. Tiesiog leisti laiką kitaip negu yra įpratę. 

Keletas atsiliepimų: 

 Stovykloje jaučiausi puikiai. Labai patiko bendrystė, 

bendravimas, išgirdau naujų minčių, atnaujinome santykį su savo 

žmogumi. Norėtume pakviesti į šią stovyklą ir šeimų iš savo 

draugų rato. (Moteris, R.) 

 Esu patenkintas ir sotus. (Vyras, D.) 

 Ramus, atpalaiduojantis savaitgalis. (Vyras, E.) 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Stovykla paremta iš specialiai Šeimos metams skirtos programos.  

Daugiau informacijos apie stovyklą internete: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,841 

 

Katalikiška stovykla „Pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje“ 

Liepos 20-26 dienomis Kučiškės k., Kazlų Rūdos sav., vyko 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro ir Zapyškio Šv. Jono 

Krikštytojo parapijos organizuojama katalikiška stovykla 

vaikams „Pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje“. Joje 

dalyvavo daugiau nei keturiasdešimt 7-14 metų amžiaus 

vaikų ir dirbo dešimt darbo stovyklose patirtį turinčių vadovų 

– savanorių. Visos stovyklos metu, vaikams suprantamais 

būdais, buvo perteikiamas Bažnyčios mokymas įvairiais, 

šeimos gyvenimą liečiančiais, klausimais. 

Stovykla paremta Vokietijos privataus fondo lėšomis.  

Daugiau informacijos apie stovyklą internete: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/120365 

-dp- 

Vilniaus Arkivyskupijos Šeimos centras 

 

Santuokos kursas Troškūnuose 
„Šventosios Šeimos“ šeimų bendruomenės kvietimu, Šeimos 

centro darbuotojai J. ir A. Svirbutai rugpjūčio mėnesį vedė 

„Santuokos kursą“. Jame dalyvavo dešimt porų. Dalyviai 

žiūrėjo DVD medžiagą, pildė užduotis pratybų knygelėse, o 

paskui visi kartu diskutavo ką tik girdėta tema. Labai svarbu, 

kad visos poros dalyvaudamos „Santuokos kurse“ gavo naujų 

žinių ir įgūdžių. Tai leidžia toliau auginti santykius vienam su 

kitu. Sutuoktiniai dalinosi, kad svarbiausia santykyje su kitu 

– išmokti ne tik girdėti, bet ir klausyti, o tinkamai išklausant 

ir kalbantis galima užkirsti kelią dideliems konfliktams šeimoje. 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro vasaros stovykla 
Šią vasarą, kaip ir kasmet, Šeimos centras suorganizavo savaitgalinę stovyklą Vilniaus arkivyskupijos 

bendruomenių šeimoms. Ji vyko Molėtų rajone, Naujasodžio kaime. Į stovyklą kvietėme vadovaujančias 

ir aktyvias šeimų bendruomenių šeimas, taip pat sužadėtinių rengėjus bei keletą Šeimos centrui 

talkinančių savanorių šeimų. Tad iš viso turėjome apie 60 dalyvių.  

Dalyvavo šeimos iš Šv. Jokūbo bažnyčios, Šv. Jono Teologo vienuolyno, Šv. Jonų bažnyčios, Pavilnio 

bažnyčios, Šv. Onos bažnyčios, Kalvarijų bažnyčios, Ratnyčios (Druskininkų II-oji.), Fokoliarų 

bendruomenės atstovai, Ignalinos šeimos centro savanorių šeimos. 

Šis savaitgalis turėjo kelis tikslus: kad šeimų bendruomenių vadovai susipažintų vieni su kitais ir 

pasidalintų savo bendruomenės patirtimi, pasimokytų vieni iš kitų, pasikeistų kontaktais ir ateityje galėtų 

palaikyti ryšius. Kitas tikslas – ugdomasis. Tam kvietėme lektorę Vaidą Spangelevičiūtę-Kneižienę, kad ji 

pravestų mokymus apie bendruomenių raidą, augimą bei pačio asmens indėlį į bendruomenę. Dar vienas 

tikslas – informacinis. Informavome šeimų bendruomenes apie dabartines politines aktualijas šeimos 

klausimais, kalbėjome apie artėjančią Vilniaus šeimų dieną bei kitus renginius. Visi kartu tarėmės, koks 

būtų jų pačių ir jų bendruomenės vaidmuo šiuose renginiuose. 

Dvasiniuose dalykuose mums talkino kun. A. Šimkus. Šeimos buvo sužavėtos kunigo sugebėjimo mažus 

vaikučius įtraukti į liturgiją ir dar ilgai po Šv. Mišių diskutavo, kaip padaryti, kad net maži vaikai galėtų 

dalyvauti liturgijoje. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,841
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/120365
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Dalyviams labai patiko V. Spangelevičiūtės-Kneižienės 

mokymas apie vadovo kompetencijas. Geras vadovas turi turėti 

tris kompetencijas: 1) dvasinė kompetencija (vadovas turi turėti 

santykį su Dievu ir mokėti įkvėpti kitus tam santykiui);                

2) Santykio kompetencija (reikia prašyti ne, kad Dievas žmones  

pakeistų, bet mums patiems pasikeisti ir juos priimti kaip 

lygiaverčius); 3) Organizacinė kompetencija.  

Taip pat dalyviai aktyviai diskutavo apie teiginius, kuo skiriasi 

maldos grupelė nuo bendruomenės. Kelios lektorės mintys apie 

tai: bendruomenė nuo maldos grupės skiriasi įsipareigojimu; aiškių, tolimų tikslų nebuvimu; asmeniniu ir 

dvasiniu augimu visų bendruomenės narių, visose srityse. 

Mokymų metu vyko vaikų tarnyba, čia ne vienus metus mums talkina Jėzuitų gimnazijos mokiniai. Su 

vaikais važiavome į ekskursiją, kur aplankėme Balninkų stiklo muziejų, taip pat Mindūnų žvejybos ir 

medžioklės muziejų. 

 

Keletas dalyvių atsiliepimų: 

 Ši stovykla mus dar labiau paskatino burtis ir 

organizuotis savo parapijoje, stiprinti savo 

bendruomenę. Puiki lektorės paskaita ir 

asmeninis liudijimas. 

 Labai prasmingas susitikimas. Geras poilsis ir 

kartu darbas. Puikus maitinimas ir gyvenimo 

sąlygos. Išsivežu gražų šeimos centro pavyzdį 

kaip organizuoti renginius: paprastai, 

nuoširdžiai ir sklandžiai. 

 Dėkoju už galimybę atitrūkti nuo kasdienybės 

rūpesčių, pabendrauti su kitų bendruomenių atstovais. Labai patiko paskaitos apie Bažnyčios ir 

bendruomenės augimą. 

-js- 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Širvintų dekanato Šeimos centras 

Palaimintoji vasara 

Ši vasara mums, Širvintų dekanato šeimos centro savanoriams, buvo dosni ir gero oro, ir turiningo 

poilsio, ir sužadėtinių.   

Savo vasarą pradėjome stovyklos „Meilė kuria šeimą“ aptarimu. Susitikimo metu apsvarstėme, kas 

šeimas pradžiugino stovykloje, ką mes, savanoriai, padarėme tinkamai, kokia būtų kitų metų stovyklos 

vizija, ką reiktų tobulinti. Mes labai džiaugėmės pirmą kartą suorganizuota stovykla. Ji buvo naudinga ne 

tik dalyvavusioms šeimoms, bet ir mums, nes išbandėme savo galimybes, patikrinome, kiek sugebame. 

Manome, su Dievo pagalba ir Švč. Mergelės Marijos užtarimu, ir kitais metais organizuosime stovyklą. 

 

Liepos 20 d. sutarėme su savanoriais suorganizuoti agapę po Širvintų bažnyčios škaplierinės atlaidų. 

Parapijiečių šūksniai: „O kaip gerai, kad vandens yra. Labai ištroškau“, „Koks skanus sūris“, „O kaip 

gražiai vaisiai supjaustyti“, „Skruzdėlynas burnoje tirpsta“, buvo mums didžiausia padėka. Gaila, kad dar 

nėra tradicijos susiburti po atlaidų ir pabūti kartu. Bet džiaugėmės močiučių, jų anūkų ir vaikų būreliu. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Na, o vasarą palydėjome vėl susibėgę į pasitarimą. Vieni kitų pasiilgę, pasidalinome įspūdžiais, 

susiplanavome veiklas, apgalvojome, ką veiksime jau kitais metais. Padėkojome Dievui už nuostabią 

vasarą ir Dievo garbei savanoriausime toliau... 

             Širvintų dekanato savanoriai 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

 
Piligriminė kelionė po Dzūkiją 

Liepos 19 d. Šeimos centro savanoriai vyko į piligriminę kelionę po Dzūkiją. 

Kiekvienais metais savanorių palaikymui, ugdymui ir bendruomeniškumo 

stiprinimui organizuojamos kelių dienų stovyklos, tačiau šį kartą išbandėme 

kitą bendrystės kūrimo būdą – 

kelionę. Keliautojai apsilankė 

Valkininkų Švč. M. Marijos 

Apsilankymo bažnyčioje, kurioje 

saugomos šv. Bonifaco kankinio 

relikvijos, susipažino su Daugų 

miesteliu, Pivašiūnų šventove, o 

Gojaus kaime apžiūrėjo molinį, 

Indrės ir Ramūno Aušrotų 

rankomis, vien iš gamtinių medžiagų pastatytą namą. Jaukiai 

įsikūrę Aušrotų kieme, kelionės dalyviai dalijosi savo patirtimi rengiant sužadėtinius Santuokai ir vykdant 

įvairias šeimų sielovados programas. 

Plačiau: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2179&pg=2 

-jl- 

Klaipėdos vyskupijos Šeimos centras 
 

Klaipėdos dekanato Šeimos centras 

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais vyko du  porų konsultavimo mokymai 

Klaipėdos dekanato šeimos centro poroms savanorėms. Lektorė Nijolė 

Liobikienė. Dalyvavo 6 sutuoktinių poros. 

-ag- 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Rugpjūčio 4-10 d. Karklėje vyko kasmetinis seminaras-stovykla Panevėžio vyskupijos dekanatų 

šeimos centrų savanoriams ir jų šeimoms.  

Šių metų tema – „Šeimų  savanorystė sužadėtinių programoje“. Jau 13 metų organizuojamuose 

susitikimuose šiemet susirinkome itin gausiai – 96 dalyviai iš visos vyskupijos. Kai kuriems teko įveikti 

atstumą nuo rytinės Lietuvos sienos iki vakarinės. Tai liudija apie troškimą susitikti, pabūti kartu ir 

dalintis.   

Užsiėmimus suaugusiems vedė Lietuvos Šeimos centro vadovė Dalia Lukėnienė. Lektorė pasidalino 

praktinėmis įžvalgomis dirbant su sužadėtiniais, pristatė įdomius mokslinius tyrimus. Įgytomis žiniomis 

galėsime praturtinti savo susitikimus su besirengiančiaisiais Santuokos sakramentui.   

Kol tėvai dirbo, užsiėmimus su vaikais ir jaunimu vedė savanoriai – Jurgita, Dovilė, Benas, Vilma. Esame 

jiems dėkingi už padovanotą laiką ir gebėjimus.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Kaip ir kasmet, šią vasarą taip pat sulaukėme 

dvasininkų dėmesio. Mus aplankė Pasvalio 

Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. 

Albertas Kasperavičius, Panevėžio Šv. 

apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas 

kun. Romualdas Zdanys. Ypač malonus buvo 

mūsų vyskupo Liongino Virbalo 

apsilankymas. Sustiprino ir įkvėpė 

dvasininkų mintys, pasidalintas žodis. 

Vyskupas L. Virbalas dėkojo visiems 

savanoriams ir jų šeimoms už prasmingą 

savanorystę ir taip pat kvietė būti gyvais 

liudininkais, kad santuoka visam gyvenimui 

yra įmanoma ir siektina tikrovė.  

Kasmet seminare-stovykloje Karklėje 

nenustojame džiaugtis bendryste, stiprinti vieni kitus savo veikloje ir dar kartą įžvelgti joje didžiulę 

prasmę. Turime galimybę būti kartu su savo šeima, atsitraukti nuo kasdienybės rūpesčių, nuo visuomenės 

įtakos ir pabūti „svajonių visuomenėje“, kur visi esame viena, gyvename ta pačia dvasia ir tikėjimu.  

Didelė padėka visiems rėmėjams, be kurių negalėtume praturtinti savęs ir patirti bendrystės džiaugsmo – 

Vokietijos katalikų akcijai Renovabis, Vokietijos privačiam fondui ir Lietuvių katalikų religinei 

šalpai. Daugiau paskaityti galite mūsų interneto svetainėje: http://www.pvscentras.lt/302vykiai.html. 
 

-jm- 
 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

 

Telšių vyskupijos šeimos centrų darbuotojų ir 

savanorių šeimų stovykla. Su šūkiu ,,Kad jūsų 

džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15,11) rugpjūčio 1-3 d. 

Telšių vyskupijos šeimos centrų darbuotojų ir savanorių 

šeimos rinkosi į Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Mergelės 

Marijos Apsilankymo Baziliką prašyti Dievo malonės 

šeimų bendrystei stovyklos metu. Ši stovykla buvo 

išskirtinė tuo, kad kiekvieną dieną vykome vis į kitą 

parapijos bažnytėlę, tad meldėmės ir giesmių vakarą 

turėjome  Beržoro šv. vyskupo Stanislovo bažnyčioje bei 

Platelių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Gera buvo 

visų širdyse, kai 100 stovyklautojų sugužėdavo į mažytę 

medinę bažnytėlę ir ji atgydavo nuo šurmulio ir vaikų klegesio. 

Nuoširdus ačiū Renovabis geradariams, kurių dėka mūsų 

didžiulė bendruomenė gali rinktis bendrystei, tobulėjimui ir 

nuostabiam laikui kartu. 

Daugiau nuotraukų: www.zemaiciukalvarija.lt 

 -lv-  

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Kretingos parapijos Šeimos centras 

Kretingos parapijos šeimos centro savanorių šeimų stovyklėlė „Vasaros džiaugsmai vaistažolių 

karalystėje“ 

2014 m. rugpjūčio 15-19 d. keletas Kretingos 

parapijos aktyvių šeimų, iš viso 22 žmonės, iš jų 15 

vaikų,  per pačią Žolinės  Marijos Dangun Ėmimo 

šventę – šv. Mišiomis Pakutuvėnų bažnyčioje, 

pradėjo vaistažolių rinkimo ir poilsio stovyklėlę pas 

žolininkę Janiną Danielienę vienkiemyje, Plungės 

rajone, Vieštovėnų kaime. Tokia stovyklėlė jau 

ketvirtą kartą vyko su žolininkės Janinos pamokomis 

pažįstant, renkant ir apdirbant vaistažoles. Dauguma 

mamyčių ir vaikų, ypač mergaičių, tampa tikrais vaistažolių žinovais. Stovyklos metu labai įdomią 

paskaitą apie vaistažoles skaitė jauniausias Lietuvos žolininkas Marius Lasinskas, o jo žmona muzikantė 

Monika vedė muzikos terapijos valandėlę bei mokė vaikus lietuvių liaudies dainų apie žolynus. Nors 

savaitė buvo gana lietinga, tačiau kaime visada yra ką veikti, o išnaudoję saulėtas dienas, prisirinkę 

ežiuolių žiedų, kiaulpienių, garšvų ir kitokių lapų, lietingomis valandėlėmis juos karpėme, klausėmės 

žolininkės Janinos pamokėlių, o poilsio valandomis piešėme, žaidėme stalo žaidimus, sportavome. Šis 

vasaros spalvų, kvapų ir pojūčių patyrimas kaime yra nuostabus ir labai  gražus vasaros prisiminimas, 

ypač vaikams. Kretingos parapijos aktyvios šeimos dėkingos Privačiam fondui už paramą stovyklėlei. 

 

-am- 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

 

Rugpjūčio 15-18 dienomis Šiluvoje, Jono Pauliaus II piligrimų namuose vyko tradicinė Vilkaviškio 

vyskupijos Šeimos centro savanorių šeimų stovykla. Į stovyklą kvietėme Šeimos centre aktyviai 

besidarbuojančius savanorius su šeimomis. Sulaukėme gražaus būrio šeimų su įvairaus amžiaus 

vaikučiais iš visų Vilkaviškio vyskupijos dekanatų Šeimos centrų: Vilkaviškio, Marijampolės, Šakių, 

Lazdijų, Aleksoto, Alytaus, Prienų (viso apie 50 žmonių). 

Stovykloje turėjome svečių, vienas iš jų kun. dr. Miroslavas Dovda pasidalino savo įžvalgomis iš daktaro 

disertacijos „Ruošimas santuokiniam ir šeimos gyvenimui 

Vilkaviškio vyskupijoje 1991-2012”, o sekmadienį Telšių 

krizių centro vadovė psichologė Vanda Benaitienė vedė 

superviziją savanoriams, rengiantiems sužadėtinius 

Santuokos sakramentui. Stovyklą parėmė Vokietijos katalikų 

solidarumo akcija Renovabis.  

Daugiau informacijos apie stovyklą internete: 

http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,869; 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/121356 

                                                                           

      

                       -dp-
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Renginiai visuomenei 
 

 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

 

Birštono dekanato Šeimos centras 

Birštono dekanate Šeimų metams skirtas renginys vyko liepos 20 d., sekmadienį. Po votyvos šv. Mišių 

parapijos Carito bendruomenės namuose vyko susitikimas su Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro 

atstovais. Susirinkę Birštono dekanato dalyviai pajuto šiltą svečių bendravimą. Buvo pasidalinta gerąja 

patirtimi apie Vilkaviškio šeimos centre organizuojamą darbą, esamas problemas ir džiaugsmus. Po 

susitikimo Birštono šv. Antano Paduviečio bažnyčioje išklausėme parapijos sakralinės muzikos 

ansamblio parengtą koncertą, kuris pakylėjo dvasią ir įkvėpė ryžto dirbi toliau. 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

 

Apdovanotos Šeimos centro savanorių šeimos 

Birželio 24 d. Kauno arkivyskupija iškilmingai 

minėjo dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo 

Gimimo dieną. Šiemet, Šeimos metais, ji buvo 

švenčiama net tris dienas. Džiaugiamės, kad ta 

proga net dviem Kauno Šeimos centro savanorių 

šeimoms – Laurai ir Mažvydui Aleknoms bei 

Aistei  ir Dariui Ruzgams – buvo įteikti aukščiausi 

arkivyskupijos apdovanojimai – Šiluvos Dievo 

Motinos medaliai. 
 

Šeimų šventė Ryšių istorijos muziejaus kiemelyje 
Arkivyskupijos dienos proga Ryšių istorijos muziejaus kiemelyje 

vyko Šeimų šventė, kurią kartu surengė pagrindinės Kauno 

arkivyskupijos institucijos (Jono Pauliaus II, Jaunimo, Šeimos, 

Katechetikos centrai bei Caritas). Pasistiprinę skania karitiečių 

koše, šventės dalyviai 

rinkosi sau mielus 

užsiėmimus. Išbandyti 

Ryšių muziejaus kiemelio 

sceną ryžosi talentų 

konkurso dalyviai, o 

vaikams daug džiaugsmo suteikė Šeimos centro suorganizuotas 

muilo burbulų pūtimas bei žaidimai spalvingu parašiutu.  

 

Apie Arkivyskupijos dieną plačiau galite paskaityti: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2144&pg=2 
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Kauno Šeimos tarybos posėdis Šeimos centro kiemelyje 

Tęsiant „Atvirų vartų“ tradiciją, birželio mėn. 25 d. Šeimos 

centro kiemelyje apsilankė Kauno miesto Savivaldybės Šeimos 

taryba. Čia, po atviru dangumi vykusiame posėdyje, buvo 

svarstomas šiuo metu Kauno miestui ypač svarbus ikimokyklinių 

įstaigų trūkumo klausimas bei kitos šeimoms aktualios 

problemos. 

Apie Kauno Šeimos tarybos veiklą galite paskaityti: 

https://www.facebook.com/seimostaryba 

 

Šeimų iškyla 

Liepos 27 d. Kauno Šeimos centras savo veiklą pristatė Nemuno ir 

Neries santakoje vykusioje šeimų iškyloje. Šią iškylą organizavo 

organizacija „Juodai balta“, jos idėją palaikė Nacionalinė šeimų ir 

tėvų asociacija bei Kauno Šeimos taryba. Renginio metu netrūko 

pramogų, o išvengti alinančio karščio padėjo organizuotas vandens 

karas. 
 

 

„Atvirų vartų“ Šeimos centro kiemelyje renginys „Skambesiai“ 

Rugsėjo 1-ąją Šeimos centro kiemelyje autorinės kariliono, balso ir 

elektroninės muzikos programą „Skambesiai“, skirtą Šeimos metams 

paminėti, atliko Raimundas Eimontas ir Eglė Gerasimovaitė. Ši 

programa – tai koncertų VARPŲ ŽINIOS tęsinys. Koncertai jau keletą 

metų vyksta vis kitose Kauno miesto erdvėse. Plačiau: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2216&pg=1 

-jl- 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Žolinės atlaidų metu, kuriuos kasmet švenčiame Panevėžio vyskupijos šventovėje Krekenavos Švč. 

Mergelės Ėmimo į dangų bazilikoje – buvo švenčiama ir Šeimų diena.  

Rugpjūčio 17-ąją rinkosi šeimos su vaikais, 

sutuoktiniai, senoliai. 11 val. bazilikoje skambėjo 

Vilniaus šv. Juozapo (Pilaitės) parapijos choro 

giedamas himnas Akatistas – vienas gražiausių 

Bažnyčios kūrinių Dievo Motinos garbei.  

12 val. Šv. Mišias aukojo vyskupas Lionginas Virbalas 

SJ. Jose meldėsi už susirinkusias šeimas. Pamaldose 

dalyvavę sutuoktiniai atnaujino santuokinę priesaiką, 

bendroje sutuoktinių maldoje prašė malonės gyventi 

būnant Jo meilės atspindžiu, prašė pašventinti jų 

gyvenimus, kad visuomet galėtų išlikti ištikimi vienas 

kitam ir meldėsi už savo vaikus.  

Po Šv. Mišių bazilikos aikštėje Pasvalio kultūros centro 

Diliauskų skyriaus mėgėjų teatras rodė spektaklį „Penkios mylimos arba kaip surasti šeimos laimę“. 

Parapijos namuose vaikai galėjo žiūrėti lėlių spektaklį „Mikė Pūkuotukas“, kurį atvežė Ramygalos 

kultūros centro vaikų teatro studija „Kitaip“.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Kaip ir savo šeimose susėdame prie bendro stalo, taip ir Šeimų dienoje galėjome pabendrauti 

besigardžiuodami bazilikos aikštėje kepamais blynais.  

Klebonas kun. Gediminas Jankūnas po Šv. Mišių išdavė paslaptį – kiekvienas sekmadienis gali tapti 

šeimos diena. Tai įgyvendinti galime jau dabar, šiais simboliniais Šeimos metais.  

Šventę dalinai parėmė Vokietijos privatus fondas. 

Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už šeimas! 

-jm- 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Gargždų dekanato Šeimos centras 

Jaunimo renginys, skirtas Šeimos metams „Kad džiaugsmo šeimoje netrūktų!“ − su tokiu vilties 

šūkiu liepos 19 d. jaunimas ir šeimos rinkosi gražiame Gubrės parke, Šalpėnuose. Šventėje Plikių 

parapijos klebonas Antanas Mačius dalino patarimus, kaip išlaikyti meilę ir patirti darną šeimoje. Kunigas 

priminė Dievo planą vyrui ir moteriai. Nuo pat sukūrimo jie yra skirtingi, tad reikalingos didžiulės 

pastangos vienybei pasiekti. Tam duotas protas, jausmai  ir kalba. Svarbu santykiuose išlaikyti 

teisingumą, tai  reikalauja didelės išminties: kada atleisti, o kada sakyti „ne“, kada priglausti, o kada 

priminti santuokinę priesaiką. „Jei atpažinai savyje pašaukimą šeimai, tai turi  priimti sutuoktinį tokį, 

koks yra, o ne reikalauti keistis, vengti priekaištų ir mylėti save dovanojant. Pagarbą išlaikyti visose 

gyvenimo pozicijose atrodo paprasta, bet sunku,  tad būtina  laikas nuo laiko  įsikibti Dievui į ranką, o 

geriausia −  iš vis jos nepaleisti“, − kalbėjo kunigas Antanas.  

Plačiau skaitykite: http://www.klaipedos-r.lt/go.php/lit/Jaunimo-renginys-skirtas-Seimos-metams/1009   

-ar- 

Kretingos parapijos Šeimos centras 

2014 m. rugpjūčio 31 d. Kretingos parapijos šeimų 

būrys, viso 56 žmonės, tėvai, vaikai ir seneliai, dalyvavo 

kasmetiniame „Padėkos už Lietuvos laisvę žygyje“ į 

Šiluvą. Kaip visada, šį 6 km žygį su giesmėmis ir 

Rožinio malda nuo Dubysos iki Šiluvos vedė Jo 

Ekscelencija vyskupas Sigitas Tamkevičius. Kretingos 

šeimų bendruomenė jau nebeįsivaizduoja vasaros be šio 

žygio. Tai visuomet yra puikus vasaros užbaigimas. 

Bendra kelionė autobusu, bendra malda žygio ir šv. 

Mišių metu bei iškylavimas gamtoje visus suvienija. Yra gera kartu keliauti. Žygis taipogi duoda 

galimybę papasakoti vaikams apie Lietuvos kovas už laisvę, parodyti jiems, kokia ši laisvė yra brangi ir 

kaip svarbu už ją dėkoti ir melstis. Kretingos šeimos labai dėkingos Privačiam fondui už paramą 

autobuso nuomai. 

-am- 
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