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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 
 

Lapkričio 23-oji Negimusio kūdikio diena 

Lapkričio mėnesį Šeimos centrai kviečia į įvairius renginius, skirtus Negimusio kūdikio dienai 

paminėti. Lapkričio 20 d. visų vyskupijų renginiai šiai dienai paminėti bus mūsų puslapyje 

www.lietuvosseimoscentras.lt  Ši diena prisimenama dėl to, kad 1955 m. lapkričio 23 d. tuometinio 

sveikatos ministro įsakymu Lietuvoje buvo įteisintas leidimas atlikti kūdikių abortą iki 12 savaičių. Nuo 

tada tūkstančiai kūdikių kasmet tiesiog negimsta. Pernai Lietuvoje oficialiai dėl aborto pasaulio neišvydo 

5217 kūdikiai. 

Abortas nėra magiška operacija, kuri atsuka laiką atgal ir padaro moterį „nenėščią”. Abortas yra 

giliai sukrečiantis įvykis – netektis, o žmonės skirtingai reaguoja į netektis. Kai kurie atvirai kalbasi apie 

tai, kas įvyko,  jiems dažnai lengviau išgyventi netektį. Kiti apsimeta, kad nieko neįvyko, tačiau po 

aborto skausmingi išgyvenimai niekur nedingsta. Kol visuomenė laiko abortą normaliu reiškiniu, moteris 

net negali atvirai pripažinti savo netekties ir gedėti. Tai dar labiau apsunkina gedėjimo procesą. Tik 

pripažinusi savo kaltę, išgyvenusi pyktį ir liūdesį, išraudojusi visą skausmą, išgedėjusi kūdikio netektį 

moteris gali susitaikyti su savimi, kitais ir Dievu.  

Jonas Paulius II savo enciklikoje Evangelium Vitae kreipiasi į moteris, patyrusias abortą tokiais 

žodžiais:  

„Norėčiau dabar tarti keletą žodžių specialiai 

moterims, kurios patyrė abortą. Bažnyčia gerai žino 

daugybę veiksnių, galėjusių lemti jūsų sprendimą; ji 

neabejoja, kad daugeliu atveju šis sprendimas buvo 

skausmingas ar net sukrečiantis. Galbūt žaizda jūsų 

širdyje dar nėra užgijusi. Tai, kas atsitiko, tikrai buvo 

ir tebėra labai bloga. Bet nenustokite drąsos ir 

nepraraskite vilties. Geriau pasistenkite suprasti, kas 

atsitiko, ir garbingai tai išgyventi. Jei dar 

nenusižeminote ir su pasitikėjimu neatsivėrėte atgailai, padarykite tai. Maloningasis Tėvas pasirengęs 

suteikti jums savo atleidimą ir ramybę Susitaikymo sakramentu. Pagaliau suprasite, kad niekas nėra 

galutinai prarasta ir pajėgsite paprašyti atleidimo savo kūdikį, dabar gyvenantį Viešpatyje. Draugiškai ir 

su išmanymu padedant bei patariant kitiems žmonėms, remdamosios savo pačių skausmingu patyrimu, jūs 

galite tapti iškalbingiausiomis kiekvieno žmogaus teisės į gyvybę gynėjomis. Per savo įsipareigojimą 

gyvybei tapsite naujo požiūrio į žmogaus gyvybę skatintojomis – ar priimtumėte kitų vaikų gimimą, ar 

sveikintumėte ir apglėbtumėte rūpesčiu tuos, kuriems labiausiai trūksta artimo žmogaus“. 

-dl- 
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Vyskupų sinodas 

 

Popiežiaus sušauktas Vyskupų sinodas, skirtas šeimai, vyko 

spalio 5-19 d. Vatikane. Jame dalyvavo virš 180 vyskupų, 

kardinolų, taip pat pakviesta keliolika ekspertų, pasauliečių 

klausytojų ir taip pat svečių iš broliškų krikščioniškų 

bažnyčių. Lietuvai atstovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas 

Norvila ir Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktorius 

Algirdas Petronis. Gana išsamiai apie sinodą buvo rašoma 

bernardinų tinklalapyje, dar keletas A. Petronio minčių apie 

sinodą. 

Sinode buvo aptariami iššūkiai, kylantys šeimų sielovados 

srityje. Šventasis Tėvas Pranciškus parodė ypatingą dėmesį šioms temoms, jis pats dalyvavo visuose 

posėdžiuose, įdėmiai ir su didžia pagarba klausėsi visų pranešimų. Nedalyvavo tik trečiadienį, nes 

trečiadieniais turi viešas audiencijas viso pasaulio tikintiesiems. 

Sinode pasisakė beveik visi dalyvavę tėvai, taip pat turėjo galimybę pasisakyti ir dalyvavusieji svečiai iš 

kitų bažnyčių, liudijo sutuoktinių poros. Darbas vyko plenariniuose posėdžiuose, kurių pagrindu buvo 

parengtas tarpinis dokumentas, kuris toliau buvo aptariamas darbo grupėse. Atsižvelgiant į darbo grupių 

pastabas buvo paruoštas dokumentas, dėl jo vyskupai balsavo ir įteikė Šventajam Tėvui, kuris nusprendė 

dokumentą paskelbti. 

Daugelyje pasisakymų buvo kalbama ir apie tuos darbus, 

kuriuos nuolat atlieka šeimos centrai. Buvo kalbama 

apie sužadėtinių rengimo svarbą, taip pat, kad labai 

svarbu skirti tinkamą dėmesį jaunų šeimų palydėjimui, 

pasauliečių įtraukimui į bažnytinį gyvenimą, taip pat 

pagalbą sunkumus patiriančioms šeimoms. Kalbėta, kad 

tai labai reikšmingi darbai, kad juos reikia stiprinti, 

gilinti, dalintis informacija, metodais su kitų šalių 

šeimos centrais ir institucijomis. 

Šventasis Tėvas daugelį kartų ragino, kad visi dalyviai kalbėtų atvirai ir laisvai.  

Baigiamojoje kalboje Popiežius kalbėjo, kad mes visi, kaip žmonės, esame susidūrę su pagundomis. 

Galime būti gundomi būti nelanksčiais ir neleisti, kad Dievas mus nustebintų, bet iš kitos pusės galime 

būti gundomi ,,pamaloninti“ kitus, būti ,,geručiais“ ir neieškoti problemų priežasčių. Bet mūsų, tikinčiųjų, 

pagundos neturi gąsdinti. Gundomas buvo ir pats Jėzus, o mes, jo mokiniai, to taip pat neišvengsime. 

Popiežius pasidžiaugė, kad viso Sinodo metu buvo gyvos diskusijos, įvairūs pasisakymai, kad diskusijos 

vyko su įkarščiu ir drąsa, o ne vyravo apsimestinė ,,taika ir ramybė“. Su šia jo kalba galima susipažinti, ji 

irgi publikuojama pasaulio spaudoje. 

Baigiamasis Sinodo dokumentas jau išverstas į anglų kalbą ir greitu metu jis pasirodys lietuvių kalba. 

Tada bus galima plačiau jį aptarti, diskutuoti šeimos centro konferencijose, stovyklose. Laukia metai 

diskusijų, ieškojimų, pokalbių, nes kitais metais rudenį vėl vyks sinodas, kuriame bus ieškoma sprendimų 

ir bus bandoma formuoti išvadas. 

-ap- 
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  Jaunimo rengimas šeimai  
 

Lietuvos Šeimos centras 

 

Programos „Pažink save“ atnaujinimo seminaras 

Šiuo metu Lietuvos šeimos centras vykdo projektą: 

„Programos „Pažink save“ metodinės priemonės 

atnaujinimas, leidyba ir sklaida 2014-2015 m.“. 

Spalio 25 d. Kauno Šeimos centre vyko seminaras, 

skirtas šiai programai atnaujinti. 

Programos atnaujinimas brendo jau kelerius metus, 

Šeimos centrų koordinatoriams ir savanoriams nuolat 

dirbant su jaunais žmonėmis, ypač Kauno 

arkivyskupijoje (su moksleiviais, studentais, Vaikų 

globos namų auklėtiniais, Dienos centrų jaunimu), 

rengiant seminarus Lietuvos mastu, t. y. esamuoju 

laiku išbandant naujus kalbėjimo jaunimui būdus; metodus, žaidimus, pristatant vaizdo medžiagą. 

Nuolatinis kontaktas su jaunimu – geriausias būdas programai atnaujinti. Jame kartu su specialistais 

dalyvauja suburta ,,Pažink save“ savanorių komanda (16 žmonių). Atnaujinamas programos turinys, ji 

bus papildyta naujausiais tyrimais, metodais, vaizdo medžiaga, literatūros apžvalga. 

Seminare dalyvavo Lietuvos bei Kauno Šeimos centrų jaunimo programų koordinatoriai bei šios 

programos savanoriai. Pirmąją dienos pusę vyko temų pristatymas, kurį moderavo ,,Pažink save“ 

programos pradininkė, šiuo metu Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro Šeimų bendruomenių 

koordinatorė Vijoleta Vitkauskienė. Antroji dalis buvo skirta diskusijoms. Po darbingo, bet kartu 

įkvepiančio laiko komanda išsiskirstė su naujomis užduotimis.  

Plačiau: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2358&pg=1  

http://www.pazinksave.eu/naujienos.html  

-av- 

 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

 

Rugsėjo-spalio mėn. susitikimai su paaugliais ir jaunimu vyko Kazlų Rūdos pagrindinėje mokykloje, o 

spalio 8 d. tėvų susirinkimo mokykloje metu su tėvais aptarti lytiškumo ugdymo, poreikių ir vertybių 

šeimoje klausimai, pristatyta literatūra ir dalomoji medžiaga bei bendradarbiavimo su Šeimos centru 

galimybės. Panašus susitikimas su tėvais vyko spalio 24 d. Želsvos pagrindinėje mokykloje. Lektorė – 

L. Braukylienė. 

Paskaitas mokyklose apie bendravimą šeimoje skaitė ir Šeimos centro savanorė psichologė Asta 

Gudynienė: spalio 16 d. Plutiškių, spalio 23 d.  Vištyčio mokykloje. 

-lb- 
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Sužadėtinių rengimas 
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 
 

 

Nuo spalio mėnesio Kauno arkivyskupijoje pasikeitė sužadėtinių rengimo Santuokai tvarka. Sužadėtiniai 

gali rinktis 12 srautinių paskaitų (iš kurių 6 skirtos katechezei) arba 8 susitikimų ciklą mažose grupelėse. 

Šias grupeles ateityje numatoma vesti parapijose.  

Informacija ir registracija vyksta tel. 8 630 96365,  

pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 14.00  18.00 val.  

El. paštas: suzadetiniai@kaunoarkivyskupija.lt 

 

 
 

Lapkričio 3 d. vyko Kauno I dekanato kunigų 

konferencija tema „Sužadėtinių rengimas Santuokos 

sakramentui remiantis darbu mažose grupėse“. 

Konferencijoje dalyvavo Kauno arkivyskupas 

metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupijos 

dekanai bei vicedekanai, Kauno I dekanato parapijų 

klebonai, bažnyčių rektoriai ir kunigai. 

Susitikimas, prasidėjęs šv. Mišiomis Švč. Trejybės 

(seminarijos) bažnyčioje, tęsėsi šalia esančioje salėje. 

Įžanginį žodį tarė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, 

po to savo įžvalgomis pasidalijo Kauno arkivyskupijos Šeimos centro savanoris, LVK Šeimos reikalų 

tarybos narys Darius Chmieliauskas. „Pokalbiai sužadėtinių grupelėse pristato kitokį Bažnyčios ir 

tikinčiojo žmogaus bei šeimos vaizdą, o ne įsivaizduojamą ir dažnai klaidingą įvaizdį apie parapijas, 

bažnyčias ir kunigus“, – kalbėjo D. Chmieliauskas ir pabrėžė, jog todėl grupelių modelį, pradėtą Šeimos 

centruose, būtina perkelti į parapijas, nes šitai, be sužadėtinių asmeninės evangelizavimo galimybės, 

suteikia progą ir parapijai užmegzti ryšius su tais žmonėmis, kurie iki tol dažniausiai nėra aktyvūs 

parapijiečiai; be to, nuo šių grupelių gali prasidėti reali šeimų sielovada. 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro direktorius, Europos katalikiškų šeimų asociacijų federacijos 

(FAFCE) viceprezidentas psichologas Algis Petronis pasidalijo įspūdžiais iš šeimai skirto Vyskupų 

Sinodo. Po to kalbėjo tema „Ar prasminga dirbti su mažomis sužadėtinių grupėmis?“ „Pasirengimo 

Santuokai tikslas yra padėti sužadėtiniams suprasti, kas yra Santuokos sakramentas. Tai ir galimybė 

parodyti tikrą Bažnyčios veidą, o ne įsivaizduojamą. Dažnai sužadėtiniai čia pirmą kartą iš arti pamato 

dvasininką. Grupelėse pavyksta pakoreguoti mitus, parodyti tikrą Bažnyčios rūpestį. Pirmiausia jais 

rūpinasi kompetentingi asmenys. Antra – pasirengimo santuokai programa yra prasminga jiems. Trečia – 

sužadėtiniai, o vėliau sutuoktiniai čia gali gauti pagalbą“, – kalbėjo A. Petronis.  

Šeimos centro darbuotojos pristatė informaciją apie naujų savanorių mokymus, kurie prasidės sausio 16 d. 

Po to dvasininkai aktyviai įsitraukė į diskusijas sužadėtinių rengimo klausimais. Konferencija baigta 

bendra malda ir pietumis seminarijos refektoriuje. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=2356  
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Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

 

Spalio 24 d. šeimoms buvo pristatyta M. Healy  „Vyrai ir moterys iš Edeno“ 8 susitikimų programą, 

sudarytą pagal Jono Pauliaus II Kūno teologijos katechezes. Kiekvieną penktadienį šeimos renkasi ir 

gilinasi į Jono Pauliaus II mokymą apie vyro ir moters pašaukimą, meldžiasi į naujai paskelbtą šventąjį, 

kartu su vaikais šlovina Viešpatį giesme.     

-jb- 

Molėtų dekanato šeimos centras 

Spalio 20 d. startavo „Santuokos kursas“ programa. Susitikimai vyksta kiekvieną pirmadienį, kavinėje, 

kur susirenka 6 poros.  Sutuoktiniai klausosi mokymų, meldžiasi, atlieka užduotis, diskutuoja. O dosnus 

kavinės šeimininkas vaišina arbata ir kviečia prisijungti kitas užklydusias poras.   

     -vm- 

 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 
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Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

Stovykla šeimoms „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 11, 15)  

Nuostabią spalio 17-osios popietę į Šiluvos Jono Pauliaus II 

namus pradėjo rinktis šeimos. Čia laukė ir seni pažįstami ir 

naujos pažintys, daug vaikų ir įdomūs mokymai. Trijų dienų 

stovykla turėjo intensyvią programą – bendrus tėvų ir vaikų 

užsiėmimus, atskirus darbus grupėse ir laisvą laiką, kai tėvai 

su vaikais galėjo bendrauti, žaisti, pažinti pasaulį. Patys 

jauniausieji šios stovyklos nariai užsiėmimų metu 

miegodavo ant savo mamos kelių. Jauniausiai dalyvei  vos 

trejetas mėnesių, vyriausieji dalyviai – jau savo anūkus 

augina. Labai įdomus buvo bendravimas tarp kartų, vieni dalijosi savo patirtimi ir išgyvenimais, kiti 

smalsiai domėjosi, klausinėjo ir bendravo. Pagrindiniai šios stovyklos akcentai – geriau pažinti savo  

bendravimo būdą, o taip pat atpažinti kaip kitas žmogus – sutuoktinis, vaikutis, draugas, pažįstamas  

bendrauja ir kodėl jis vienoje ar kitoje situacijoje taip 

pasielgė. Tiesiog mokėmės teisingo bendravimo meno. 

Mokymus vedė Šeimos centro kapelionas kun. Arūnas. 

Vaikų grupėse darbavosi trys savanoriai – Gediminas, Jolita 

ir Emilija, kurie su vaikais kūrė ikonas, spalvino ir piešė, 

gamino spalvotas apyrankes iš karoliukų, žaidė stalo 

žaidimus. Bendruose užsiėmimuose šeimos kūrė savo šeimos 

herbą, tuomet kita šeima turėjo atpažinti jį, paaiškinti, 

interpretuoti. Tai buvo įdomu ir vaikams, ir tėvams. 

Šeštadienio popietę stovyklautojus aplankė Šiaulių vyskupas JE Eugenijus Bartulis. Jis aukojo šv. Mišias 

už stovyklautojų šeimas, drauge su šeimomis vakarieniavo ir bendravo su vaikais ir suaugusiais. Po 

susitikimų stovyklautojai buvo pakviesti su vyskupu drauge pagiedoti ir pašokti ratelyje.  

Šeštadienio vakaras buvo skirtas filmo žiūrėjimui ir aptarimui (kino filmas „Lopas Adamsas“). 

Stovyklautojai mielai dalijosi įspūdžiais apie filmą ir išsakė savo mintis, ko galima iš to pasimokyti. 

Sekmadienis buvo skirtas šeimos bendrystei. Su vaikais keliavome į bažnyčią šventoms Mišioms, po jų 

buvo galima pasivaikščioti, pasigrožėti rudenėjančia gamta, 

aplankyti švč. Mergelės Marijos koplyčią. Tikrai 

džiaugsmingai nusiteikę, pailsėję ir pabendravę su kitomis 

šeimomis, išsiskirstėme į savo namus, į savo aplinką, kurioje 

kasdienybės rutina kartais užgožia daug gražių dalykų, mažai 

bendraujame šeimose, mažai pasikalbame. Tokios stovyklos 

duoda galimybę ne tik pastiprinti savo šeimos bendravimą, 

bet ir dalintis savo patirtimi su kitomis šeimomis, liudyti savo 

gyvenimą ir semtis patirties iš kitų. 

-eg- 
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Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos dekanato Šeimos centras 

Spalio 17 d. startą pradėjo „Santuokos kursas”, skirtas sutuoktinių tarpusavio santykių stirpinimui. 

Spalio 19 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijoje vyko Šeimos metų užbaigimo šventė 

„Šeimos vėtrungių alėja”. 

Plačiau apie renginį: http://taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=997 

-ag- 

Kretingos parapijos Šeimos centras 

Spalio 24 ir 25 dienomis Kretingos šeimos centras šv. Antano 

rūmų salėje organizavo seminarą  Mark Gungor „Per juokus į 

geresnę santuoką‘‘. Šį kartą į seminarą susirinko 25 poros, 

norinčios atgaivinti ir pagilinti savo santykius, drauge prasmingai 

praleisti savaitgalį. Poros turėjo galimybę jaukioje aplinkoje prie 

staliukų stebėti DVD seminarą, pabendrauti prie arbatos ar kavos 

puodelio, dalintis įspūdžiais savo poroje ir taipogi su kitomis 

poromis. Džiugu, kad seminare dalyvavo daug neseniai 

sužadėtinių kursus baigusių porų. 

-am- 

Palangos dekanato Šeimos centras 

 

Spalio 3d. parapijos salėje įvyko susitikimas su Kretingos parapijiete 

Daiva Lubiene, kuri yra įkūrusi išsiskyrusiems žmonėms grupę 

„Per dykumą‘‘. Vadovė labai nuoširdžiai dalinosi savo grupės 

veikla ir patirtimi. Visas grupės kursas vyksta per meno terapiją, 

jausmų pažinimą, bei biblijos terapiją.  
 

 

 

Palangos dekanato šeimos centre įvyko susitikimas su šeimomis, 

kurios susibūrė į maldos grupę. Susitikime dalyvavo 3 jaunos 

šeimos su vaikais. Susirinkusieji pristatė savo šeimas grupės 

nariams. Sonatos ir Arūno šeima sutiko vadovauti šiai grupei. 

Visi kartu perskaitė maldą Šv. Juozapui. Jį išsirinko grupės 

globėju, bei nutarė, kad rinksis vieną kartą per mėnesį ir melsis 

už savo ir parapijos šeimas, bei skaitys Šv. Raštą, dalinsis 

kasdieniniais rūpesčiais ir džiaugsmais. 

-ba- 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Renginys šeimoms Gižuose 

Lapkričio 8 d. klebono kun. Virginijaus Vaitkaus iniciatyva vyko Šeimų diena Gižų parapijoje. Po šv, 

Mišių į parapijos bendruomenės namus rinkosi klebono pakviesti šiais metais Gižų šv. Antano bažnyčioje 

susituokę jaunavedžiai, iš kurių į kvietimą atsiliepė penkios poros. Dalyvavo ir keletas vyresnių porų bei 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=997
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Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro komanda. Po šlovinimo giesmių, vadovaujant Evaldui Pukeliui, 

poros klausėsi Linos Braukylienės pristatomo Bažnyčios mokymo apie santuoką ir šeimą aktualijų, 

prisiminė meilės sampratą ir jos kaitą santuokinio gyvenimo eigoje. Dianos ir Evaldo Pukelių šeima 

liudijo apie pirmųjų bendro gyvenimo metų sunkumus ir jų įveikimo patirtį. Įvairaus amžiaus sutuoktinių 

poros dar pabendravo prie bendruomenės moterų paruošto vaišių stalo. Greitai  sidabrines vestuves 

švęsiantis Valdas prisiminė daug grojęs vestuvėse ir paėmęs gitarą su žmona padainavo porą seniai 

dainuotų dainų. Vyresnės poros susidomėjo Sutuoktinių susitikimų savaitgaliais, pasiūlė idėjų renginiams 

ateityje. 

 -lb- 

Alytaus dekanato Šeimos centras 

Spalio 19 d. Alytaus dekanato šeimos centras šventė savo veiklos dvidešimtmetį. Savanoriai padėkojo 

savo ilgametei vadovei Ritai Kaupinienei. Šv. Mišias Angelų sargų bažnyčioje aukojo ilgai Šeimos centre 

savanoriais buvę kunigai Arūnas Simonavičius ir šiemet daktaro disertaciją iš šios veiklos tyrimo 

apsiginęs Miroslavas Dovda. Jaukiu vakaru parapijos namuose ir vaišėmis pasirūpino dekanas 

kan. Arūnas Užupis. 

Daugiau: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,910; http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,917 

-rk- 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Spalio mėnesį vyko video seminaras poroms „Per juokus į geresnę santuoką“. Dalyvavo apie 35 poras.  

Besilaukiančių šeimų mokyklėlę baigė 34 poros. 

Pasiruošimo žindymui ir ryšio su kūdikio kūrimo kurse dalyvavo 8 mamos. 

Natūralaus šeimos planavimo seminare dalyvavo 10 porų. 

Įvyko keturi mamų klubo susitikimai ir 3 ugdomieji-muzikiniai mamos ir vaiko susitikimai 

ketvirtadieniais. 

Taip pat vyko nešyklių seminaras. 

-js- 

Lietuvos šeimos centras 

 

Tėvystės įgūdžių ugdymo seminaras 

Lapkričio 7-8 d. Kauno arkivyskupijos Šeimos centre vyko tėvystės įgūdžių ugdymo seminaras, kurį 

organizavo Lietuvos šeimos centras. Mokytis būti geresniais tėvais ir inicijuoti tėvų ugdymo grupes 

šeimos centruose/parapijose susirinko dalyviai ne tik iš 

Kauno arkivyskupijos, bet ir iš įvairių Lietuvos kampelių: 

Vilkaviškio, Vievio, Kaišiadorių, Druskininkų, Šiaulių, 

Klaipėdos, Vilniaus. Seminarą vedė doc. dr. Nijolė 

Liobikienė ir Kauno arkivyskupijos šeimos centro 

socialinė darbuotoja Žaneta Šimkienė.  

Lektorės didžiausią dėmesį skyrė tokiam auklėjimo 

modeliui, kai nagrinėjama situacija, elgesys ir pasekmė. 

Vaiko elgesio korekcija priklauso nuo išgyventų 

pasekmių: už gerą elgesį vaikas apdovanojamas, o už 

blogą – nubaudžiamas. Lektorės pabrėžė, kaip svarbu vaiko nesutapatinti su jo elgesiu. Dalyviai gilinosi, 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,910
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,917
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kaip savo atžaloms pasakyti „ne“. Ar tėvai turi tokią teisę? Kaip ir kiek? Kita svarbi seminaro tema buvo 

skirta taisyklėms. Jos yra būtinos ir privalomos visiems šeimos nariams. Taisyklės turi būti nuoseklios ir 

lanksčios išskyrus vertybinius dalykus. Kalbėta apie atskyrimo metodą, kuris skirtas „atvėsinti“ 

įsikarščiavusius vaikus, diskutuota apie bausmę ir jos prasmingumą.  

Keletas atsiliepimų: 

 Labai naudingas kursas. Būtinai reikia dalintis ir kurti grupes parapijose. Kviesti tėvus dalintis ir 

ieškoti išeičių kartu su šios programos pagalba. 

 Puikus seminaras. Teorija labai išmintingai suderinta ir pagrįsta gyvenimiška patirtimi, 

pamokančiais pavyzdžiais. Svarbus pasidalinimas soc. darbuotojos Žanetos dėl darbo su soc. rizikos 

grupės šeimų vaikais. Betarpiškas ir gyvas lektorių bendravimas su auditorija. 

 Dalyvavau kartu su žmona, gavom daug praktinių žinių, kaip elgtis įvairiose situacijose su vaikais. 

Tai labai naudinga informacija kiekvienam tėvui. 

Plačiau: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=2366; 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/tevystes-igudziu-ugdymo-seminaras-kauno-arkivyskupijos-

seimos-centre-2014-11-07-08/ 

-ga- 

 

 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 
 

 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

 

Spalio 13 d. vyko dekanato sužadėtinių rengimo santuokos sakramentui programos savanorių 

susitikimas. Šv. Mišių metu meldėmės už šeimas, sergančius, tarnaujančius ir švenčiančius savanorius. 

Susitikime su savanoriais dalyvavo Kaišiadorių dekanas Rimvydas Jurkevičius. Su šeimomis  

pasidalinome savo džiaugsmais ir sunkumais.   

Poros dalijosi, kad savanorystė ir tarnystė sužadėtinių programoje juos pačius skatina augti, tobulėti,  

dovana yra bendrystė su kitomis savanorių šeimomis. Sunkumai: skauda širdį, kai palieki vaikus vienus 

namie, atrodo, kad pavagi laiką iš jų. Vaikams skaudu, kai tėvams nelieka laiko pabūti su vaikais.  

Kokie yra sužadėtinių atsiliepimai. Džiugu, kad dauguma atsiliepimų (98 proc.) yra teigiami. Dauguma 

porų ateina su nuostata kam čia jų reikia ir  kad bus „nesąmonė“ – taip atvirai ir parašo ir džiugu, kad 

išeina dėkingi, sušilę, patenkinti, rašo, kad kursai naudingi tiek žiniomis, tiek bendryste, kad kitiems 

linkėtų kursus lankyti. „Būtent šie teigiami atsiliepimai,  yra tas atlyginimas, dėl kurio paliekame vaikus, 

namus ir einame savanoriauti. Nes norime dalintis tuo, ką turime, ką gauname“,  dalijosi savanoriai.  

Svarbiausias mūsų klausimas buvo – kaip galėtume dirbti geriau. Poros dalijosi, kad vis dėlto norėtųsi, 

kad programa būtų ilgesnė, kad sužadėtinių kursus būtų svarbu užbaigti šv. Mišiomis – sužadėtiniai kartu 

su visais savanoriais. D. Nasevičienė pastebėjo, kad „yra labai svarbu grupinis darbas su sužadėtiniais, 

kai jie tarp savęs dalinasi patirtimi, atsiranda skirtingos nuomonės. Labai daug individualių susitikimų. 

Reiktų paruoši klebonams sužadėtinių atsiliepimų papkę, kurią duotų paskaityti ateinančioms poroms“ .  

Savanoriai pastebėjo, kad svarbu, kad savanorių, Šeimos centro darbas nebūtų suvokiamas kaip kliūtis 

sužadėtiniams susituokti, bet kaip palydėjimas, tarnystė, pagalba kunigui. 

 

-jb- 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Telšių vyskupijos Šeimos centras 
 

Spalio 3-4 d. į Žemaičių Kalvariją buvo sukviesta 20 žmonių, 

besiruošiančių savanoriauti, kad galėtų išklausyti Dalios 

Lukėnienės ir kun. Tomo Žlibino vedamų mokymų ,,Metodinės 

medžiagos pristatymas“. 
 

 

Spalio 18-19 d., nepabūgę 

šaltokų (dar nešildomų patalpų ), savanoriai rinkosi į Žemaičių 

Kalvarijoje organizuojamus mokymus ,,Krikščioniškas požiūris į 

lytiškumą“, kuriuos vedė lektorė Nijolė Liobikienė. 

Atsiliepimas: Labai noriu jums padėkoti už organizuojamus tokius 

kursus. Esu labai pakylėta. Patiko viskas: nuostabios lektorės, jauki 

aplinka, skanus maistas, galimybė dalyvauti šv. Mišiose. Buvo taip gera būti tarp tokių nuostabių žmonių, 

tiek šiltų žvilgsnių, artimų širdžių, esu labai laiminga, kad man teko tokia patirtis. (Rasa).  

        -lv- 

Kretingos parapijos Šeimos centras 

Spalio 10 d., šeštadienį, Kretingos parapijos šeimos centras organizavo vienos dienos rekolekcijas 

Santuokos kurso komandai. Brolis pranciškonas Antanas Grabnickas, Kretingoje organizuojamo 

Santuokos kurso dvasios tėvas ir palydėtojas, 24 žmonių komandą svetingai priėmė savo parapijos, 

Tūbausių,  klebonijoje. Rekolekcijų metu komanda klausė konferencijų dvasinėmis temomis, drauge 

šventė šv. Mišias, pietavo ir turėjo puikią galimybę pabendrauti ir drauge pasimelsti. Santuokos kursas, 

santuokos stiprinimo programa, kurį Kretingoje veda sutuoktinių poros kitoms santuokoje gyvenančioms 

poroms, planuojamas pradėti sausio mėnesį, tad komanda jau pradeda planavimo ir pasiruošimo darbus. 

-am- 

Palangos dekanato Šeimos centras 

Spalio 17 d. vakare į Palangos dekanato ŠC pavakaroti rinkosi visi 

savanoriai ir parapijos klebonas Marius Venskus. Buvo pristatytos 

3 naujos šeimos, pasiruošusios savanoriauti, o Dalia ir Gytis 

žadėjo išklausyti sužadėtinių rengėjų mokymus. Buvo aptarta 

programos jaunimui ,,Pažink save“ pradžia, kurią kuruoti žada 

Emilija. Buvo dėkojama seniau savanoriaujantiems už pagalbą 

organizuojant šeimos metų renginius. 

 

-ba- 

 

 

 

 

               

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Renginiai visuomenei 
 

Akcija „Renkuosi gyvybę“ 

 

Spalio 30 d. daugelyje Lietuvos miestų vyko akcija „Renkuosi gyvybę“.  Šios akcijos organizatoriai buvo 

Laisvos visuomenės institutas, pagalbininkai: Krizinio nėštumo centras, Lietuvos mokinių parlamentas, 

Lietuvos šeimos centras, Bernardinai.lt, Marijos radijas, ExtraFM.  

     

Daugiau nuotraukų ir video galite pažiūrėti: www.gyvybe.lt; www.lietuvosseimoscentras.lt;  

https://www.facebook.com/video.php?v=356025591225137 

Vilkaviškio vyskupijoje Šeimos centrų savanorių iniciatyva spalio 30 d. ši akcija buvo vykdoma Alytuje, 

Prienuose, Šakiuose. http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,924.  
 

Telšių vyskupijos Palangos dekanato parapijiečiai prisijungė prie 

Lietuvoje vykusios akcijos „Renkuosi gyvybę“. Užsidegę žvakutes 

meldė Viešpaties maldą, skaitė šv. Jono Pauliaus II maldą už 

gyvybę. Buvo perskaityta šv. Pauliaus II Evangelija už gyvybę. 

Pasaulietė pranciškonė Aldutė Šeduikienė perskaitė šv. Pranciškaus 

pasveikinimą šv. Mergelei, klausyta liudijimo apie išgelbėtą 

gyvybę, tylos minute buvo pagerbti kūdikiai, kurie neišvydo 

pasaulio. 

Kai kurie šeimos centrai Negimusio kūdikio dieną pažymės kaip šios akcijos tąsą. 

 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 
 

 

Raseinių dekanato Šeimos centras 

Moksleivių piešinių konkursas „Šeimos metai“ 

Spalio 10 d. Raseinių parapijos namuose buvo apdovanoti 25 

Raseinių rajono moksleivių piešinių konkurso „Šeimos metai“ 

laureatai. Piešiniuose moksleiviai piešė savo šeimų portretus, 

džiaugsmo ir rūpesčių akimirkas bei jaunatviškų svajonių šeimas. 

Po apdovanojimų susirinkusieji parapijos namų salėje klausėsi ir 

žiūrėjo nuostabiai šiltą literatūrinę-muzikinę kompoziciją 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.neplanuotasnestumas.lt/
http://www.lmp.lt/
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://bernardinai.lt/
http://www.marijosradijas.lt/
http://www.extrafm.lt/
http://www.gyvybe.lt/
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/video.php?v=356025591225137
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,924
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„Šeimoje mūsų savasties šaknys“, kurią kūrė ir atliko Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė. Prieš 

akis slinko nespalvotos, jaunimui net kiek juokingos, prieškario šeimų nuotraukos, iš kurių žvelgė garsūs 

Lietuvos istoriją, kultūrą, valstybę kūrę žmonės ir jų stiprios, tikrąsias vertybes puoselėjusios šeimos. 

Klasikinės muzikos garsai ir užburiantis atlikėjos balsas vedė per istoriją, praeitį ir dabartį, pabrėžiant, 

kad stipri šeima yra tikra ir nekintama vertybė, ant kurios laikosi pasaulis… 

Plačiau: http://www.raseiniuparapija.lt/raseiniu-rajono-moksleiviu-piesiniu-konkursas-seimos-metai.htm  

 

Susitikimas su „Motinos maldoje“ judėjimo koordinatore Lietuvoje 

Spalio 26 d. Raseinių parapijos namuose rinkosi mamos 

ir močiutės susitikti su „Motinos maldoje“ judėjimo 

koordinatore Lietuvoje Vilma Cicėniene. Labai šiltoje, 

motiniškoje aplinkoje vykęs pokalbis paliko ramybės ir 

vienybės jausmą. Koordinatorė papasakojo apie 

„Motinos maldoje“ judėjimo atsiradimą, tikslus, esmę, 

parodė filmuką su judėjimo pasaulyje pradininkės 

Veronikos Wiliams liudijimu ir paaiškinimais. Po to 

visos susirinkusios meldėsi savo vaikų intencijomis. 

Raseinių parapijos namuose grupelė „Marija Paslaptingoji Rožė“ beveik kiekvieną savaitę renkasi jau 

antri metai. Po šio susitikimo tikimasi, kad jų grupelė bus didesnė, atsiras naujų grupelių, nes visos 

susirinkusios pajautė, kokia malonė lydi šį judėjimą. 

Plačiau:http://www.raseiniuparapija.lt/susitikimas-su-motinos-maldoje-judejimo-koordinatore-lietuvoje.htm  

-id- 

Ukmergės dekanato Šeimos centras 

Sveikiname Moniką Takarevičiūtę, tapusią konkurso 

„Mano svajonių šeima“, kurį organizavo Kauno 

katechetikos centras, laureate:  

„Šį pavasarį, kai dar buvau 1-okė Ukmergės Antano 

Smetonos gimnazijoje, tikybos mokytoja (Ukmergės 

dekanato Šeimos centro vadovė – red.) Ramutė 

Sakalauskienė visiems klasės draugams pasiūlė 

nupiešti savo svajonių šeimą konkursui „Mano 

svajonių šeima“. Neturiu svajonių šeimos, nes man ir 

mano patinka. Ji tikrai ne tobula, bet nekeisčiau į kitokią, geresnę. Tad pamaniau, kad galiu nupiešti kaip 

daugelis galbūt įsivaizduoja savo svajonių šeimą. Todėl ir nupiešiau akį, o jos atspindyje matosi trijų 

asmenų šeima: mama, tėtis ir dukra. Kol būname vaikais ar paaugliais, dažniausiai norime būti 

vienturčiais, nes juk mums visko būtų daugiau, nereikėtų dalintis, mažiau pykčių ir kitokių nesutarimų, 

tačiau tik suaugę suprasime, jog turėti brolių ir seserų yra nuostabu. Po vieno savaitgalio atėjau 

pirmadienį į mokyklą kaip įprasta. Per pertrauką mane koridoriuje pamačiusi auklėtoja Asterija 

Kliaugienė kartu su tikybos mokytoja džiaugsmingai pasveikino, kad tapau šio konkurso laureate ir teks 

važiuoti į Kauną atsiimti padėką. Nuoširdžiai nudžiugau ir laukiau su nekantrumu tos dienos. Juk pavyko 

garsinti mokyklos vardą puoselėjant krikščioniškas šeimos vertybes. Ne kasdien tokia proga pasitaiko. Be 

to, mūsų mokykloje per tikybos pamokas dažniausiai kalbame ir diskutuojame apie tikrąsias šeimos 

vertybes. Tai keičia supratimą į šeimą iš gerosios pusės. Už tai esu dėkinga...“ 

Apie laureatų apdovanojimo šventę galite paskaityti:  

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=2362               -rs- 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.raseiniuparapija.lt/raseiniu-rajono-moksleiviu-piesiniu-konkursas-seimos-metai.htm
http://www.raseiniuparapija.lt/susitikimas-su-motinos-maldoje-judejimo-koordinatore-lietuvoje.htm
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=2362
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Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

 

Spalio 25 d. Panevėžyje vyko seminaras „Skyrybų krizė: kaip 

padėti sau ir kitiems“. Jį pravedė Išsiskyrusiųjų sielovados 

centro „Bendrakeleiviai“ komanda, atvykusi iš Vilniaus: kun. 

Antanas Saulaitis SJ, psichologė Rasa Bieliauskaitė, 

sielovadininkė Elvyra Kučinskaitė. Lektoriai pasidalijo savo 

ilgamete patirtimi. 

Kun. A. Saulaitis, kalbėdamas temomis „Santuokos sakramentas 

ir skyrybos. Išsiskyrusiųjų vieta Bažnyčios bendruomenėje“ 

užsiminė, kad anksčiau Katalikų Bažnyčia griežčiau žiūrėdavo į 

išsiskyrusiuosius. Šiandien yra dedama daug pastangų ir stengiamasi atsiliepti bei padėti savo 

kenčiantiems nariams, nepaliekant jų vienų: yra steigiami būreliai, grupės. 

Sielovadininkė E. Kučinskaitė, kalbėdama tema „Su kokiais iššūkiais ir išgyvenimais susiduria asmenys, 

patiriantys šeimos griūtį?“, papasakojo apie tai, kaip Vilniuje vyksta Išsiskyrusiųjų sielovados grupės.  

Psichologė R. Bieliauskaitė kalbėjo tema „Kaip padėti tėvų skyrybas išgyvenantiems vaikams?“ 

Ji paminėjo, kad vaikų emocinė būsena priklauso nuo tėvų elgesio: kiek tėvai skiria dėmesio savo vaikui. 

Abu tėvai, nors ir išsiskyrę, vaikams turėtų rodyti vienodai dėmesio. Bet pirmiausiai tėvai patys turėtų 

pasirūpinti savo psichologine būsena, norėdami padėti savo vaikams. Dažnai tėvų jausmai apie skyrybas 

užgožia santykį su vaikais. Nereikėtų pamiršti, kad suaugusieji visada išlieka atsakingi už vaikus. Vaikui 

nereikia užkrauti suaugusiųjų naštos: tėvai negali būti geriausi 

vaikų draugai. Dėl tėvų skyrybų dažnai vaikai jaučiasi esantys 

kalti, kad jie buvę negeri, nepaklusnūs. Vaikui reikia 

paaiškinti: tu nesi kaltas. Kai tėvai nepajėgūs padėti, gali 

tarpininkauti kiti suaugusieji: artimi giminaičiai, draugai, 

psichologai, pedagogai.  

Prieš keletą metų Panevėžio vyskupijos Šeimos centre jau 

buvo pradėta vykdyti Išsiskyrusiųjų sielovada. Šiais metais 

bus bandoma ją atgaivinti ir kviesti žmones rinktis savo 

parapijose, kur į pagalbą jiems ateis kunigai ir psichologai.  

Dalyvių atsiliepimai: 

 Nuoširdus žvilgsnis į žmogų. Patiko klausimai ir atsakymai ir lektorių dalijimasis patirtimi ir vienas kito  

 papildymas (moteris, 33 m.). 

 Patiko gyvas bendravimas su publika, sužinojau dalykų, apie kuriuos anksčiau nebuvau pagalvojusi ir  

kokie galimi sprendimo būdai tam tikroje situacijoje, ypač diskusijų metu (moteris, 26 m.). 

 Kadangi šiuo metu man aktualiausia Santuokos sakramento tema, gavau naują postūmį asmeniškai spręsti   

šį klausimą savo gyvenime (moteris, 39 m.). 

 Nors nevedęs, bet įdomu sužinoti, susidurti su kitų patirtimi, problemomis (vyras). 

 Šie seminarai labai reikalingi, nes žmonės pasisemia daug žinių, kurias pritaiko praktikoje. Dėkoju  

lektoriams už gražų seminarą, laukdama kito seminaro (moteris, 55). 

Plačiau apie renginį skaitykite: http://www.pvscentras.lt/302vykiai.html 

  -js- 
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ŠVENTINIS ŠEIMOS METŲ RENGINYS  

 

„KAD JŪSŲ DŽIAUGSMUI NIEKO NETRŪKTŲ“ 
 

2014 m. lapkričio 22 d. , Panevėžys  

Registruotis: www.pvscentras.lt 

 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

 

Alytaus dekanato Šeimos centras 

Šeimos centro vadovės Ritos Kaupinienės ir savanorės Laimos Žemaitienės iniciatyva į Alytų atkeliavo 

miuziklas „Don Bosko“, kuris buvo rodomas spalio 12 d. Alytaus Sporto ir rekreacijos centre. Daugybė 

miesto šeimų ir svečių iš kitų vyskupijos vietovių galėjo ne tik susipažinti su šv. Jono Bosko prevencine 

ugdymo sistema, bet pasidžiaugti puikiu spektakliu, kokybišku vokalu, atliekamu garsių dainininkų. Į 

spektaklį atvyko grupės šeimų ir šeimos centrų savanorių iš Marijampolės, Prienų, Lazdijų, Liudvinavo ir 

kt. 

-rk- 
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Mokslinė – praktinė konferencija 

„Santuoka  dovanos ir iššūkiai: kaip juos įveikti.“ 
 

Data: Lapkričio 28 d. (penktadienis). 

Vieta: Viešbutis „Mercure“, konferencijų salė, J. Basanavičiaus a. 8, Marijampolė. 

Tikslas: Stiprinti šeimos išsaugojimo motyvaciją, esant sunkioms, krizinėms situacijoms, aptariant 

įvairias pagalbos šeimai formas ir būdus. 

Uždaviniai: 

1. Įvairiais aspektais aptarti santuokos stipriąsias puses ir esmines klaidas, kurios gali griauti 

santuoką. 

2. Pateikti įžvalgas, kaip sustiprinti santuoką. 

3. Perduoti viltingą žinią, kad daugumoje, santuokinio gyvenimo sunkumų, galima rasti išeitį ir 

skatinti šią žinią skleisti tiems, kuriems jos labiausiai reikia t.y. šeimoms išgyvenančioms įvairias 

krizes. 

Tikslinė grupė: pedagogai, psichologai, socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, paslaugas šeimoms 

teikiančių organizacijų darbuotojai, vaikų priežiūros įstaigų darbuotojai, Caritas savanoriai, parapijų 

katechetai, visi kuriems yra aktualūs šeimos klausimai ir jų sprendimo galimybės, galbūt ne tik profesiniu, 

bet ir asmeniniu aspektu. 

Programa:  

13.30 – 14.00        Dalyvių registracija 

14.00 – 14.15          Sveikinimo žodis  

14.15 – 15.00 Psichologė ekspertė, psichoterapeutė dr. Ieva Šidlauskaitė – Stripeikienė  

"Kas daro santuoką gyvą? - psichologinis žvilgsnis į šeimą"   

15.00 – 15.30   Kun. teol. doc. dr. R. Skinkaitis (VDU)  

Tikėjimo įtaka santuokos tvarumui.  

15.30 – 15.50  Kavos pertrauka  

15.50 – 16.20  Doc. dr. Živilė Advilonienė  

Šeimų bendruomenės ir judėjimai: kai pradedame pamiršti, kad buvome įsimylėję.  

16.20 – 16.50  Kun. teol. dr. Ž. Kulpys  

Santuokos anuliacija bažnytiniame tribunole kaip antros santuokos galimybė: kas gali 
tikėtis pagalbos. 

16.50 –17.10 Aistė ir Darius Ruzgai  

Liudijimas. Kas mums padeda įveikti santuokoje iškylančius sunkumus.  

17.10 – 17.30 Diskusijos ir apibendrinimas  
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Registracija: tel. 8 684 62627, seimos.c@vk.lcn.lt  iki lapkričio 26 d.  

(užsiregistravusieji gali gauti kvalifikacinius Marijampolės švietimo centro pažymėjimus, kaina 3 lt.) 

Dalyvavimas konferencijoje nemokamas.  
 

Organizatoriai: Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras. 
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