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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 

Prasidėjo Vyskupų Sinodo asamblėja 

Spalio 5-19 dienomis Vatikane prasidėjo neeilinė Vyskupų Sinodo asamblėja, kurios 

tema: „Šeimų sielovados iššūkiai evangelizacijos kontekste“. Asamblėja iškilmingai 

pradėta šv. Mišiomis Šv. Petro bazilikoje sekmadienio rytą. Mišioms vadovavo 

Romos vyskupas ir Sinodo prezidentas popiežius Pranciškus, koncelebravo Vyskupų 

Sinodo asamblėjos Tėvai, tarp jų Lietuvos Bažnyčiai atstovaujantis vyskupų 

konferencijos vicepirmininkas Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Labai 

džiaugiamės, kad į asamblėją pakviestas ir Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro direktorius psichologas 

Algis Petronis. Viliamės, kad grįžęs jis gyvai pasidalys su mumis, ką naujo išgirdo ir patyrė asamblėjos 

metu. Tuo pat metu iš popiežiaus Twitterio paskyros pasklido prašymas, raginantis mestis už Vyskupų 

Sinodą: „Pradėdami Sinodą apie šeimą, melskime Viešpatį, kad parodytų mums kelią“. Atsiliepkime į 

Šventojo Tėvo prašymą ir prašykime, kad Viešpats globotų visų dalyvių buvimą, ir visi sugrįžtų į savo 

namus kupini Šventosios Dvasios ir noro pasidalyti savo žiniomis, mintimis ir patirtimi su mumis visais. 

 

Keletas nuorodų į straipsnius apie Sinodą: 

http://lt.radiovaticana.va/news/2014/10/06/prasid%C4%97jo_%C5%A1eimos_sinodas_(+video)/lit-

829395 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-10-algirds-petronis-apie-sinoda-2014-gailestingumas-ir-

tiesa-isiklausymas-ir-atvirumas/122917 

http://lt.radiovaticana.va/news/2014/10/08/balsai_sinode: 

_i%C5%A1_brazilijos_ir_dramblio_kaulo_kranto_(+_video)/lit-829921)  

http://lt.radiovaticana.va/news/2014/10/13/pristatytas_vyskup%C5%B3 

_sinodo_pirm%C4%85_dal%C4%AF_apibendrinantis_dokumentas/lit-830798)   

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-07-pirmaisiais-pranesimais-prasidejo-seimos-

sinodas/122750 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-10-vyskupai-sinode-baznycia-ne-muitine/122921 

Bernardinų puslapyje rasite daugiau straipsnių. 

Spalio mėnesį Sinodo asamblėja nesibaigs, bet bus tęsiama kitame etape. Šventojo Tėvo sprendimas 

sušaukti Sinodo asamblėją, kuri vyktų dviem etapais, liudija 

norą įtraukti į darbą visą Dievo tautą. Sinodas − tai vyskupų ir 

kitų deleguotų asmenų susitikimas, tačiau jis vyksta dalyvaujant 

visai Bažnyčiai. 

Sinodo pabaigoje bus parengta žinia Dievo tautai ir sinodinis 

dokumentas. Dokumentą patvirtins asamblėja. Jis bus ir 2015 m. 

vyksiančio Sinodo darbinio dokumento „Instrumentum laboris“ 

pagrindas. 

-dl- 
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Skelbimas 

Lapkričio 7-8 dienomis Lietuvos šeimos centras organizuoja seminarą visų 

vyskupijų savanoriams, darbuotojams ir visiems norintiems: 

Tėvystės gebėjimų ugdymas 

arba 

kaip mokyti tėvus labiau mylėti 

savo vaikus 
Seminarą ves dr. Nijolė Liobikienė 

 

Norintieji gaus VDU ir LŠC bendro renginio sertifikatus. 

Registruotis iki lapkričio 1 dienos Lietuvos šeimos centre tel.: 8-37-208263; 

mob. 8 656 36661 arba lsc@lcn.lt  

Lauksime Jūsų! 
 

 

Darbotvarkė 
 

Penktadienis (lapkričio 7 d.) 

19.00 - Grupės darbo taisyklių ir lūkesčių išsiaiškinimas, programos apžvalga 

19.45 - Pertraukėlė 

20.00 - Pagrindiniai tėvystės gebėjimai 

21.00 - Dienos apžvalga 

 

Šeštadienis (lapkričio 8 d. ) 

Nuo  9.00 iki 18.30 intensyviai vyks Tėvystės gebėjimų bei jų ugdymo teorijos ir praktikos seminarai 

(praktikos darbai vyks mažose grupelėse). 

Kas pusantros valandos numatomos kavos pertraukėlės. 

13.20-14.00 - Pietūs 

18.30 - Dienos apžvalga 

19.00 - Pabaiga 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
mailto:lsc@lcn.lt


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 86                                                    2014 10 15 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 3 

 

  Jaunimo rengimas šeimai  
 

 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

 

„Pažink save“ komanda rugsėjo mėnesį pradėjo vykdyti Jaunimo reikalų departamento prie SADM 

finansuojamą  projektą „Gyvenk atsakingai: jaunų žmonių socialinės atsakomybės ugdymas ir rengimas 

šeimai Kauno mieste ir regione“. „Pažink save“ susitikimai pradėti vaikų globos namuose „Atžalynas“, 

projektas pristatytas Kauno miesto bendruomenei, o „Pažink save“ programos savanoriai apsilankė 

spektaklyje „Altorių šešėlyje“. 

 

 

 

 

 

 

 

Apie „Pažink save“ įvykusius ir būsimus renginius skaitykite atnaujintoje svetainėje: www.pazinksave.eu  
 

-jl- 

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

 

Pasauliui pasiklydus vertybių žemėlapyje, labai svarbu išlikti tiesoje 

ir apie ją kalbėti. Ypatingai tai liečia jauną, ieškantį ir 

besiformuojantį paauglį, jaunuolį. Rudenį paprastai sulaukiame daug 

kvietimų ateiti į mokyklas, kitas švietimo ir ugdymo įstaigas, 

pravesti „Pažink save“ programą ar pakalbėti apie lytiškumą, meilę, 

draugystę. Stengiamės atliepti tą poreikį. Rugsėjį du kartus 

lankėmės A. Lipniūno progimnazijoje. Panevėžio rajono vaikų 

globos namai taip pat laukia „Pažink save“ programos. K. Paltaroko 

gimnazijoje vykdoma vertybių ugdymo programa šiemet dėmesį 

skiria lytiškumo ugdymui. Sausio pabaigoje planuojamas programos mokymų savaitgalis Panevėžio 

vyskupijos jaunimui Truskavoje. Deja, neturime tiek žmogiškųjų išteklių, kad savarankiškai galėtume 

pravesti šią programą, todėl esame dėkingi, kad mums visada geranoriškai pagelbsti programos savanoriai 

iš Kauno.   

Mus galite rasti facebook‘o grupėje − PS PP.                -jm- 

 

Sužadėtinių rengimas 
 

Spalio 18-19 d. Žemaičių Kalvarijoje Telšių vyskupijos šeimos centras organizuoja sužadėtinių 

rengėjų mokymus tema ,,Krikščioniškas požiūris į lytiškumą“, lektorė Nijolė Liobikienė. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.pazinksave.eu/
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Lapkričio 8-9 d. Žemaičių Kalvarijoje Telšių vyskupijos šeimos centras organizuoja sužadėtinių 

rengėjų mokymus tema ,,Darbas grupėse“, lektorė Vanda Benaitienė. 

 

Norinčius kviečiame registruotis tel. nr. 8 679 88 349 Loreta Vaičekauskienė. 

 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Kvietimai: 
 

Spalio 20 d. Šeimos centre prasideda nauji Natūralaus šeimos planavimo mokymai. Kviečiame 

sutuoktinius ir sužadėtinius norinčius geriau pažinti savo vaisingumą ir išmokti natūralaus šeimos 

planavimo. Registracija tel. (8 37) 207598. 

 
 

Tiems, kas išgyveno skyrybas ir jaučia, kad liko neatsakytų klausimų, slegiančių neišsakytų jausmų, 

siūlome ateiti į Išsiskyrusiųjų sielovados grupę. Užsiėmimai vyksta kartu su dvasininku ir 

psichologu. Kviečiami vyrai ir moterys, patiriantys skyrybų krizę arba skyrybų pasekmes. Tai 

galimybė pasidalyti sunkumais, išgirsti kitą žmogų, naujai pamatyti save ir įgyti jėgų kurti tolesnį 

gyvenimą, pasitikint Dievu.  

Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis  tel. 8 37 262495 arba 8 612 51018. 

 

-jl- 
 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

 

Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlė. Rugsėjis sukvietė nemažą būrį besilaukiančių šeimų – vyko 

V mokyklėlės ciklas, kuriame lankėsi 50 dalyvių (35 šeimos). Projektą finansuoja Vokietijos privatus 

fondas. 
 

Mamų klubas. Atšalus orams visada šildo bendrystė – galimybė kartą per savaitę susitikti. Savo šiluma 

norime pasidalinti ir su kitais – dalyvaujame Vakaro žvaigždelės konkurse „Padaryk liečiamąją knygelę“.  

Prisijunkite ir Jūs: http://www.zvaigzdele.lt/konkursai/nauji-konkursai/padaryk-lieciamaja-knygele 

-jš- 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 
 

Klaipėdos dekanato Šeimos centras  
 

Rugsėjo 6 d. į jau tradicija tampančią šeimų maldos akciją rinkosi šeimos su mažaisiais Ž. Kalvarijos 

šventovėje. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.zvaigzdele.lt/konkursai/nauji-konkursai/padaryk-lieciamaja-knygele
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Rugsėjo 6-8 d. Klaipėdoje vyko Šeimų dienos. Šventės tikslas – 

puoselėti šeimos tradicijas, atnaujinti meilės įžadus . Šventės 

metu koncertavo Klaipėdos šeimos centro savanorių šeima.  

Plačiau apie renginį:  

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/seimu-

dienos-klaipediecius-kvies-atnaujinti-izadus-

629881#.VDOECmd_vRc 

 

-ag-    

Palangos dekanato Šeimos centras  
 

Į vakarą ,,Krizės šeimoje ir jų įveikimas“ su psichologe Teresa 

Sausaitis Palangos Šeimos centre susirinko apie 20 žmonių. 

Susirinkusių atvyko pasveikinti ir klebonas M. Venskus. 

Paskaitoje lektorė pasakojo, kad šeimoje visada bus krizių, bet jas 

reikia spręsti be priekaištų ir nežeminant poroje vienas kito. 

Pranešėja pabrėžė, kad norint susikalbėti poroje, reikia keisti ne 

sutuoktinį, bet save. 

 
 

Rugsėjo 19-20 dienomis Palangos šeimos centras suorganizavo 

M. Gungoro DVD seminarą ,,Per juokus į geresnę santuoką“, 

kuriame dalyvavo 27 žmonės. Labiausiai jaudinanti akimirka buvo, 

kai poros seminaro pabaigoje vieni kitiems sakė žodžius, kurių 

gyvenime gal niekada nebuvo sakę. 

                   

                         -ba- 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centre pozityvios tėvystės įgūdžių programą P.E.T. pradėjo 18 

Marijampolės dekanato mamų ir tėčių. Viso dalyvių laukia 9 užsiėmimai. Vadovė − Rasa Kazlauskienė.  

Alytaus dekanato Šeimos centras  

Alytaus dekanato Šeimos centras organizuoja pozityvios tėvystės užsiėmimus STEP, kuriuos lanko 8 

tėčiai ir mamos, norintys dar labiau pagerinti savo bendravimą su vaikais ir tapti dar geresniais tėvais. 

Kad užsiėmimai vyktų, rūpinasi Šeimos centro savanorė, trijų berniukų mama Agnė Kalauskienė, 

kun. Miroslav Dovda, užsiėmimus veda Žiedūnė Žolynė.  

Daugiau apie STEP: www.stepgrupes.lt                  -žž- 

 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 
 

Atrodo tik buvo vasara, o jau dabar pats darbų įkarštis. Rugsėjo mėnesį A. Petronis vedė „Bendravimo 

įgūdžių“ seminarą Šeimos centre. Kadangi šie mokymai vyksta jau daugiau nei dešimt metų, grupė 

susirenka labai greitai ir gauname labai gerus atsiliepimus. Štai keletas: 

 Šituos kursus vertinu kaip atostogas šiltoje, nerūpestingoje spinduliuojančioje saloje, kurioje visą 

dėmesį sutelkiau svarbiausiam savo gyvenimo žmogui. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/seimu-dienos-klaipediecius-kvies-atnaujinti-izadus-629881#.VDOECmd_vRc
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/seimu-dienos-klaipediecius-kvies-atnaujinti-izadus-629881#.VDOECmd_vRc
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/seimu-dienos-klaipediecius-kvies-atnaujinti-izadus-629881#.VDOECmd_vRc
http://www.stepgrupes.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 86                                                    2014 10 15 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 6 

 Esu be galo dėkinga už šį ypatingą seminarą. Jis 

atvėrė man akis, kad turiu nuostabų, mane labai 

mylintį vyrą, aš įsimylėjau savo vyrą iš naujo 

praėjus septyneriems santuokos metams. Dėkoju 

vadovui  ir Dievui už šį nuostabų laiką. 

 Labai dėkoju už puikius mokymus. Tai buvo puiki 

galimybė pažinti žmoną bei patį save. Gavau 

naujų įgūdžių bendravime. Lektorius prikausto 

dėmesį, įvairūs ir įdomūs pavyzdžiai išlaiko 

dėmesį. 

 

Taip pat rugsėjo mėnesį natūralaus šeimos planavimo lektorės E. Kosaitė ir I. Radėnė pravedė ciklą 

natūralaus šeimos planavimo seminarų poroms. Labai džiaugiamės, kad kiekvienais metais ateina vis 

daugiau motyvuotų porų į šiuos seminarus ir jais domimasi vis labiau. 

Keletas atsiliepimų: 

 Kursai labai įdomūs, koncentruoti ir praktiški. Patiko, kad dėstoma struktūriškai ir suprantamai. 

Išklausius iš karto galima taikyti. Nagrinėjom daug konkrečių pavyzdžių. Dėstytojos 

kompetetingos, gali patarti ne tik dėl pristatomo metodo taikymo, bet ir kitais klausimais. Padėjo 

pažinti ir suprasti savo kūną bei jo pokyčius ciklo metu. Paskatino įsiklausymą ir vienybę poroje. 

Gyvensim natūraliu šeimos planavimu patys ir rekomenduosime savo draugams. 

 Man kursai patiko, nesijaučiau, kad laikas eitų veltui. Į pačią NŠP metodiką labiau įsijaučiau 

tuomet, kai ją ėmėme su žmona taikyti praktiškai. Neabejotinai – tai padeda labiau pažinti moters 

kūną, gerbti, pakeisti įpročius, kurie gali kenkti poilsiui arba skatinti stresines situacijas. Vertinu 

NŠP mokytojų pastangas, nuoširdumą, norą padėti ir aiškiau viską suprasti. Rekomenduočiau 

šiuos kursus draugams. 

 

 

Šį sezoną ,,Mamų klubas'' sulaukė taip pat didelio susidomėjimo. Jis vyksta 

kiekvieną penktadienį. Jau vyko 

užsiėmimai apie vaikų sveikatą, 

finansų planavimą ir jų įtaką šeimai, 

taip pat kaip vaikai ir suaugę suvokia 

mirtį.  

Mamų klube atsirado keletas 

iniciatyvių mamų, kurios pačios 

pradėjo rinktis, papildomai, dar vieną 

savaitės dieną, kur per žaidimus, 

daineles, giesmeles mokosi, kaip 

stiprinti ryšį su vaikučiais. 

 -js- 

Lietuvos šeimos centras 

 

Vėstant orui  šiltas savaitgalis Šiluvoje 

Esame sutuoktinių pora „su stažu“: santuokoje gyvename dvidešimt penkerius metus ir auginame 4 

dukras. Kasdienių rūpestėlių ir darbų turime sočiai, bet visgi norime, kad mūsų kasdienybė netaptų pilka 

rutina, kurios pagrindinis variklis  pareiga. 

Jau dešimt metų su vyru ieškome galimybių ir progų kartu  pabūti ugdančioje, naujų įspūdžių teikiančioje 

aplinkoje. Šie ieškojimai mus atvedė į judėjimą Sutuoktinių susitikimai, kurio smagumą ir naudą patyrę, 

patys jame dalyvaujame ir raginame prisijungti naujas poras. 

Kaip viskas vyksta? Nuo ko pradėti? Tai paprasta. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Sužinoję, kada ir kur vyksta savaitgalis Sutuoktinių susitikimai, užsiregistruokite  ir atviromis širdimis 

atvykite pasmalsauti... 

Mes, tie, kurie jau ne pirmus metus dalyvauja judėjimo veikloje, būsime savaitgalio organizatoriais ir jūsų 

pagalbininkais. 

Štai tokių drąsių ir smalsių porų grupelė Spalio pirmąjį savaitgalį susirinko Šiluvoje. Šiluva mus pasitiko 

didinga tyla ir ramybe, saulutė negailėjo spindulių ir šilumos. 

Pirmuosius neramius žvilgsnius greitai pakeitė nuoširdžios šypsenos. Neįmanoma nesišypsoti, kai esame 

palydimi linksmo ir jautraus kanauninko Andriejaus Sabaliausko. Viso savaitgalio metu jis gaubė mus 

nuoširdžiu rūpesčiu, dalijosi įžvalgomis ir padėjo išpildyti savaitgalio programą.  

Skanus maistas ir gyvenimas be buities darbų leido patirti daugiau džiaugsmo ir mėgautis buvimu poroje. 

Sutuoktiniai, dalyvavę savaitgalyje, džiaugėsi apsisprendę atvažiuoti ir išbūti iki galo. 

Žmonės atviravo, kad tai buvo nelengva  nerimas dėl to, ką veiks savaitgalyje, trukdžiai atvažiuojant, 

pagunda pabėgti anksčiau laiko... Visa tai įveikę sutuoktiniai džiaugėsi savo pasirinkimu ir liudijo apie 

praleisto laiko naudą jų porai. 
 

Ir pabaigai tai, ko tikrai neveiksime savaitgalyje:  

nežiūrėsime televizoriaus, 

nežvejosime, 

neisime į pirtį, 

negersime svaiginamųjų gėrimų,  

neskaitysime laikraščių ir t.t. 
 

O tuomet, ką tikrai veiksime ? 

Tikrai kokybiškai kitaip pabūsime su savo antrąja puse. Turėsime progą išsisakyti ir būti išgirsti. 

Mokysimės labiau suprasti ir mylėti vienas kitą. Galbūt atrasime būdą, kaip savo santuoką paversti 

nesibaigiančiu atradimų, nuotykių, bendrų naudingų patirčių šaltiniu. 

Laukiame Jūsų! 

Judėjimo Sutuoktinių susitikimai vardu  Ramunė ir Linas 

 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas   

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centro savanorių savaitgalis 

Kaip ir kiekvienais metais, Šeimos centro savanoriai, pabaigę vasaros 

sezono darbus su sužadėtiniais, susirinko į tradicinį Savanorių 

savaitgalį. Spalio 4-5 dienomis, Kelmės raj. sodyboje „Ąžuolų slėnis“ 

suvažiavo, sugužėjo Sužadėtinių programos savanoriai į dviejų dienų 

renginį „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15, 11). Šeštadienio 

pietums susirinkusius 22 renginio dalyvius pasitiko nuostabi Kurtuvėnų 

regioninio parko gamta, sodyboje auginami danieliai ir stručiai, 

nuostabus kraštovaizdis prie Kibirkštuko ežero.  

Po sočių pietų Šeimos centro kapelionas kun. Arūnas Jankauskis 

pakvietė visus dalyvius į seminarą pagal gerai žinomą knygą „Penkios 

meilės kalbos“. Seminaras buvo skirtas tiek asmeniniam tobulėjimui, tiek porų santykių gerinimui. 

Planuotas pusantros valandos seminaras truko visas tris ir savanoriai dar norėjo diskutuoti, kalbėti ir 

dalintis savo išgyvenimais. Nuostabi, šilta atmosfera, gera nuotaika ir jauki aplinka skatino visus atvirai 

dalintis savo patirtimi ir įžvalgomis, džiaugtis bendryste ir buvimu drauge. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Po vakarienės Šeimos centro jaunimo programų koordinatorius Gediminas pakvietė visus į užsiėmimus, 

kaip įsiklausyti, dirbti su grupe ir vienas kitą geriau suprati. Per dovanų dovanojimą, malonaus, gero 

žodžio sakymą savanoriai dar atviriau dalinosi bendryste, vieni kitus geriau pažino ir mokėsi suprasti, 

kaip kitas jaučiasi tuo metu. 

Vakaras tęsėsi prisimenant senelių ir tėvų dainuotas lietuvių liaudies dainas ir romansus. Visi mielai 

įsijungė į dainuojančių būrį.  

Sekmadienio rytas prasidėjo atminties lavinimo užsiėmimu bei savaitgalio refleksija. Savanoriai noriai 

dalijosi savo mintimis. Jie džiaugėsi, kad galėjo patirti ne tik poilsį, bet ir gauti daug medžiagos 

pamąstymams apie santykius savo poroje.    

Vėliau buvo švenčiama Eucharistija. Jos pagrindinis akcentas – malda už šeimas ir ypatingai už 

prasidedantį vyskupų Sinodą, skirtą šeimoms. Šv. Mišių aukoje buvo prisiminti ir Šeimos centro 

savanoriai Janina ir Povilas, kurie iškeliavo pas Viešpatį prieš dvejus metus, taip pat jaunimas, ypatingai 

besirengiantis santuokai, tėvai, auginantys vaikučius, 

valdžios institucijos, nuo kurių priklauso įstatymų leidyba. 

Po šv. Mišių aukos sodybos šeimininkai atsisveikino su 

mumis skaniais pietumis. Atsisveikindami savanoriai 

džiaugėsi galimybe susitikti, klausytis ir bendrauti su 

naujuoju Šeimos centro kapelionu, taip pat dalintis seminare 

savo patirtimi, įžvalgomis ir džiaugsmu. Nuostabus oras, 

gamta, šalia vaikštinėjantys gyvūnai, ramybė – tokį 

džiaugsmą turėjo Šeimos centro savanoriai, atvykę į 

Savanorių savaitgalį, kaip padėką už darbą su sužadėtiniais 

vasaros sezono metu. 

          -eg-

               

Renginiai visuomenei 
 
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 
 

Šeimų diena Šiluvoje 

Rugsėjo 14 d. Šiluvoje buvo švenčiama Šeimų diena. 

Šiluvos Dievo Motinos užtarimui pavedėme šeimas, 

meldėmės  už jų atvirumą gyvybei, globojamiems, 

įvaikinamiems vaikams, prašėme Viešpatį duoti drąsos 

poroms priimti Santuokos sakramentą, sustiprinti šeimas jų 

sunkumuose.  

Šeimų, sužadėtinių 

artumą Bažnyčiai 

paliudijo jų pakvietimas iškilmingoje Eucharistijoje skaityti 

skaitinius, bendruomeninius maldavimus, giedoti psalmę, nešti 

atnašas. Sutuoktiniai  buvo pakviesti susikabinti už rankų, padėkoti 

Dievui už savo vyrus/žmonas ir taip atnaujinti Santuokos 

sakramento metu duotus pasižadėjimus. Iškilmių pabaigoje iš 

aikštės į dangų paleidome įvairiaspalvius balionus kaip dar vieną, 

linksmą ir džiugią dovaną Viešpačiui. Vėliau šeimos rinkosi į 
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agapę, kurios metu klausėsi kunigo A. Sabaliausko pamąstymų apie puikybę, vaišinosi, šoko ir dalyvavo 

Šeimos centro organizuotuose žaidimuose. Plačiau apie šeimų dieną skaitykite: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2249&pg=1 

                                -jl- 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

 

Išsiskyrusiųjų sielovada 

Spalio 25 d., šeštadienį, 10-13 val. į Panevėžį atvyksta puiki lektorių komanda iš Vilniaus (Išsiskyrusiųjų 

sielovados centras „Bendrakeleiviai“): sielovadininkė Elvyra Kučinskaitė, psichologė dr. doc. Rasa 

Bieliauskaitė, kun. Antanas Saulaitis SJ. Jie praves seminarą „SKYRYBŲ KRIZĖ: KAIP PADĖTI 

SAU IR KITIEMS“. Tikslesnę informaciją galite rasti svetainėje: www.pvscentras.lt. 

 

 

Panevėžio dekanato Šeimos centras 

 

Piligriminė kelionė 

Rugsėjo 2 d. Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo 

parapijos klebonas kun. Romualdas Zdanys suorganizavo 

įdomią piligriminę kelionę parapijos uošvienėms ir 

anytoms – jas pakvietė vykti į Lenkijos miestelius: 

Lipską, Sokulką, Seinus. Beveik 50 anytų ir uošvienių 

apsilankė Lenkijos šiaurės rytuose, Augustavo apskrityje 

Lipsko miestelyje, kuris yra palaimintosios Marianne 

Biernacka gimtinė. Ši paprasta moteris paskelbta 

  

PP    RR    OO    GG    RR    AA    MM    AA    
 

   9.30 - 10.00   Dalyvių registravimas. 
 

   10.00 - 10.45  Sielovadininkė Elvyra Kučinskaitė:   
                               Su kokiais iššūkiais ir  išgyvenimais susiduria asmenys, patiriantys šeimos griūtį? 
 

10.45 - 11.30  Psichologė dr. doc. Rasa Bieliauskaitė:  
                            Kaip padėti tėvų skyrybas išgyvenantiems vaikams?  
 

     11.30 - 11.45  K a v o s  p e r t r a u k a 
                                  
        11.45 - 12.30  Kun. Antanas Saulaitis SJ:  
                                   Santuokos sakramentas ir skyrybos. Išsiskyrusiųjų vieta Bažnyčios bendruomenėje. 

 

        12.30 - 13.00  Diskusijos ir apibendrinimas.  
 

        Vieta:  Nemuno g. 33, Panevėžys (KTU Panevėžio Technologijų ir verslo fakulteto II a. salė) 
 

Registruojame Panevėžio vyskupijos Šeimos centre: 

tel.: 8 45 507791,  8 684 84402;   el. p.: pvscentras@gmail.com 

Užsiregistravusieji gaus KTU Panevėžio Technologijų ir verslo fakulteto pažymėjimus. 

  

                                RRĖĖMMĖĖJJAAII::  PPRRIIVVAATTUUSS  VVOOKKIIEETTIIJJOOSS  FFOONNDDAASS,,  VVOOKKIIEETTIIJJOOSS  KKAATTAALLIIKKŲŲ  SSOOLLIIDDAARRUUMMOO  AAKKCCIIJJAA  RREENNOOVVAABBIISS  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2249&pg=1
http://www.pvscentras.lt/
mailto:pvscentras@gmail.com


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 86                                                    2014 10 15 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 10 

palaimintąja dėl to, kad nacių okupacijos metu paaukojo savo gyvybę – pasisiūlė būti sušaudyta vietoj 

kūdikio laukiančios savo marčios Anos, kuri buvo įtraukta į  pasmerktų  sušaudyti miestelėnų sąrašą 

(1943 m.). Antrasis kelionės taškas – Sokulka, Šv. Antano bažnyčia. Ji garsi eucharistiniu stebuklu (2008 

m.): iš kunigo rankų iškritusi ostija, pagarbiai padėta saugoti, po kurio laiko virto žmogaus širdies 

raumens audiniu.  

Netrumpos kelionės metu klebonas supažindino su piligriminės kelionės tikslu, iš anksto pateikė detalią 

informaciją apie tas vietas, į kurias buvo keliaujama. Vyskupijos šeimos centro direktorė J. Šaumanienė 

pravedė pokalbį apie aktualiausias problemas, kurios iškyla tarp anytų, uošvienių ir marčių bei žentų, 

padovanojo lankstinukus – laiškus tėvams, uošviams, anytoms, šešurams. 

Kelionės pabaigoje nugirsti atsiliepimai, kartu su padėkos žodžiu klebonui: 

 Kaip greitai prabėgo laikas! 

 Būtinai reikia ir kitos tokios kelionės, nes ne visos, norinčios važiuoti, pateko (nebebuvo vietų). 

 Labai įdomi, smagi ir naudinga kelionė – norėčiau dar ir kitas vietas aplankyti. 

 Supratau, kad man jau pats laikas „nutraukti“ tą bambagyslę su sūnumi (sūnui per 35). 

 Džiaugiamės, kad mūsų klebonas toks energingas ir veiklus. 

-jš- 

 

Pasvalio dekanato Šeimos centras 

 

Šeimų šventė Pasvalyje  
Kiekvienais metais rugsėjo trečiąjį savaitgalį švenčiamas Pasvalio 

miesto gimtadienis. Šiemet miestas šventė 517 metų sukaktį. Tris 

dienas mieste vyko įvairūs renginiai.  
Sekmadienį šventinių renginių pynę pabaigė šv. Mišios ir Šeimų 

šventė Kultūros centro salėje. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo 

parapijos bažnyčioje šv. Mišias aukojo Pasvalio dekanas kun. Jonas 

Tamošiūnas. Sutuoktiniai buvo pakviesti atnaujinti santuokinę 

priesaiką. 

Šventė tęsėsi Kultūros centre. Susirinkusius pasveikino miesto meras ir dekanas. 

Apie maldą šeimos gyvenime mintimis pasidalijo VDU dėstytojas, Kauno arkivyskupijos katechetikos 

centro vadovas dr. Artūras Lukaševičius. 

Mažuosius žiūrovus linksmino Rokiškio rajono Bajorų kultūros centro lėlių teatras „ČIZ“, kuris  

padovanojo spektaklį „Kvaila žąsis“.  

Po renginio visus pakvietėme į agapę. Vaišinomės karštais valgiais, bendravome. Tai buvo pirmas toks 

didelis mūsų renginys. Pastebėjome savo organizacines klaidas, tačiau likome patenkinti, džiaugėmės 

vieni kitais ir gražiu rudens oru. 

  

Savaitgaliniai mokymai „Pašaukimo ir karjeros atradimai“  
Šiandieninės mokymo įstaigos jauną žmogų turėtų ugdyti 

visapusiškai: sudaryti sąlygas mokytis, leisti laisvalaikį, bendrauti, 

išreikšti save, siekti tokios aplinkos, kad mokykloje būtų „gera 

gyventi“. Nustatyta, kad Lietuvos moksleiviai turi daugiau žinių 

negu jų bendraamžiai daugelyje ES valstybių, bet susidūrę su 

menkiausiais sunkumais, patekę į bet kokią keblesnę situaciją 

dažnai sutrinka, patiria stresą bei įtampą. Kad išgyventų 

šiandieninėje mokykloje, visuomenėje, kur vyrauja patyčių 

problemos, prarandami bendravimo įgūdžiai, paauglys turi būti 

labai stipri asmenybė. O tam reikalinga kryptinga suaugusiųjų pagalba, nes priešingu atveju jaunimas 
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pasuka lengviausiu keliu, formuojamu žurnalų, kino, TV, išmokstama būti tokiu kaip visi −  sekti madą, 

treniruoti savo kūną, patikti daugeliui, tapti vidutinybe. 

Kiekvienas žmogus turi savo asmeninę gyvenimo misiją ir jaučia 

vidinį poreikį įgyvendinti savo pašaukimą, kurio niekuo negalima 

pakeisti. Tuo tikslu rugsėjo 26-27 d. Šeimos centras parengė ir 

vykdė projektą „Lyderystė – kiekvieno pašaukimas“. Kaip 

partneris projekte dalyvavo VŠĮ Tarptautinė lyderystės akademija . 

Buvo organizuojami savaitgaliniai mokymai „Pašaukimo ir 

karjeros atradimai“, kurie ir buvo skirti suteikti aiškumo 

atpažįstant savo asmeninius uždavinius ir galimybes juos 

įgyvendinti.  

Jaunuoliai mokėsi lyderystės įgūdžių: pasitikėjimo savimi, tikslų išsikėlimo ir įgyvendinimo, atkaklumo, 

ištvermingumo, nuolankumo, motyvacijos, pozityvaus mąstymo, santykių šeimoje, mokykloje, darbo 

vietoje, bendravime. Mokymus vedė Tarptautinės lyderystės akademijos lektorius kunigas jezuitas 

Mindaugas Malinauskas. 

Seminaro-mokymų metu buvo pristatytos teorijos, modeliai ir kita metodika, leidžianti labiau pažinti savo 

asmenybės bruožus, suprasti savo unikalių patirčių reikšmę pašaukimui, pamatyti platesnį galimybių 

pasirinkimo spektrą. Mokymų metu buvo atlikti testai, tikrinantys asmenybės atitiktį pasirinktam 

pašaukimui-profesijai. Buvo aptarti jų rezultatai, pritaikyti praktiniai užsiėmimai.  

Mokymų metu gilintasi į šias temas: 

1. Žmogaus giliausi poreikiai ir jų atskleidimo būdai. 

2. Žmogaus asmenybės unikalumas ir savęs pažinimas. 

3. Pasirinkimų galimybių platus spektras ir mokėjimas atsirinkti, kas yra svarbiausia. 

4. Pasitaikančios kliūtys ir klaidos ieškojimo kelyje. 

5. Apsisprendimo būtinybė ir priemonės ją stiprinti. 

6. Džiaugsmas dėl asmeninio pasirinkimo ir tikslų įgyvendinimo. 

Mokymai pasibaigė agape. Visi dalyviai džiaugėsi mokymų rezultatais, užsimezgusia draugyste vieni su 

kitais, siūlė  ateityje tęsti mokymus ar panašius renginius. 

            -gg- 
 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos dekanato Šeimos centras 

Rugsėjo 24 d. regioninė televizija, reaguodama į žinią dėl negaliojančių santuokų proceso nagrinėjimo 

pagreitinimo, susitiko su Klaipėdos dekanu bei lankėsi Klaipėdos šeimos centre.  

Interviu žiniose: http://www.balticumtelevizija.lt/index.php?page=video&flv_show_video=363 

 

Rugsėjo 26-27 d. Klaipėdoje vyko „Vestuvių paroda“, skirta sužadėtiniams. Šiame renginyje kun. dr. 

Saulius Stumbra kalbėjo apie tai, kas yra Santuokos skaramentas. 

-ag- 
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