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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 
 

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų (Jn 1, 14) 
 

 
 

Sveikiname Šventų Kalėdų proga! Lai nepritrūksta Jums meilės ir vilties, tegul 

taikos ir ramybės angelas visada gyvena Jūsų namuose. Dėkojame Jums už 

bendradarbiavimą, palaikymą, pagalbą ir vienybę. 

Dalia, Lina ir Aušrelė  
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  Jaunimo rengimas šeimai  
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 
 

Konferencija jaunimui „Gyvenk atsakingai: priklausomybėms – NE“ 

Lapkričio 15 d. Kauno arkivyskupijos Šeimos centre vyko konferencija jaunimui ,,Gyvenk atsakingai: 

priklausomybėms – Ne“. Ją vedė Vaikų dienos centrų asociacijos pirmininkas, Vaikų ir jaunimo dienos 

centro ,,Tavo galimybė“ vadovas Haris Urvinis. 

Iš dalyvių atsiliepimų: 

 Sužinojau, kaip padėti žmonėms, turintiems priklausomybę, 

ir kaip patarti, ir kur pačiam kreiptis. Viskas buvo 

naudinga. 

 Supratau, kad kiekvienas iš mūsų turime priklausomybių ir 

kartais jos tampa destruktyvios, ir valdo mūsų gyvenimą, su 

jomis reikia kovoti. Daugiau sužinojau, kaip veikia 

narkotikai. 

 Sužinojau apie 12 žingsnių programą, kaip galiu padėti savo 

artimui, draugui. 

Plačiau skaitykite: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2384&pg=2  

-jl- 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

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

centre. Keliaujame programos temomis, gilinamės į jas, diskutuojame, žiūrime filmus ir ruošiamės sausio 

mėnesį vyksiančiam „Pažink save“ programos savaitgaliui Truskavoje.  

Mus galite rasti facebook‘o grupėje PS PP. 

-jm- 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 
 

Palangos dekanato Šeimos centras 

Lapkričio 11 d. Šeimos centro savanorė Emilija 

Aleknavičienė pradėjo vykdyti programą „Pažink savo 

lytiškumą ir jį prisijaukink“ Palangos miesto 

mokyklose. 

Jurgučio pagr. mokyloje pravesti 3 susitikimai 

aštuntokams. Baltijos pagr. mokykloje pravestas vienas 

susitikimas 8-9 klasėms. Palangos senojoje gimnazijoje 

vienas susitikimas 9-10 klasėms.  

Visa programa pristatyta tikėjimo šviesoje bei 

krikščioniškų vertybių skalėje. Vedančiajai buvo užduota 

daug klausimų, į kuriuos nuoširdžiai ir su pagarba 

atsakyta.  

Po susitikimo mokiniai dalijosi mintimis: 

 Aš dabar supratau, kas yra tikra meilė; 

 Pasikeitė mano požiūris į tyrumą ir skaistybę; 

 Supratau, kas yra tikra draugystė tarp berniuko ir mergaitės. 

-ba- 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Lapkričio 15 d., šeštadienį, į Vilniaus arkivyskupijos šeimos 

centrą rinkosi smagus jaunimas. Čia  įvyko savaitgalio 

susitikimas „Aš + Tu = amžinai?” pagal  lytiškumo ugdymo 

ir jaunimo rengimo šeimai programą „Pažink Save“. Šį 

susitikimą organizavo jaunimo programų koordinatorė Dalia 

Arčiamaitė, užsiėmimų metu savo patirtimi dalijosi kviestinė 

viešnia  kūno teologijos lektorė Monika Norbutaitė-Palilionė 

bei programos savanoriai.  

Susitikimo  „Aš + Tu = amžinai?” pradžioje buvo kalbama 

apie žmogaus vertingumą, išskirtinumą iš visos kūrinijos, apie 

tai, kaip kartais nelengva save priimti tokį, koks esi. Antroje susitikimo dalyje buvo diskutuota apie tai, 

kodėl mus traukia kita lytis, kodėl žmogus ieško meilės, aptartos kliūtys draugystei bei atvejai, kada 

draugauti neverta.  

Renginio metu jaunimas klausėsi mokymų, atliko praktines savęs pažinimo užduotis, diskutavo, kėlė 

klausimus, dalijosi savo nuomonėmis, žiūrėjo trumpą video filmą, diskutavo, dirbo grupelėse, o taip pat 

kartu gėrė arbatą bei užkandžiavo .  

Į susitikimą susirinko studentiško amžiaus jaunimas, ne tik iš Vilniaus ar aplinkinių rajonų, bet ir kitų 

Lietuvos miestų. Dalyviai dalijosi, kad ši tema jiems labai aktuali, dėl to labai norėjo ne tik dalyvauti, bet 

ir gauti praktiškų patarimų santykiams tobulinti. Renginio pabaigoje jie džiaugėsi prasmingu šeštadieniu 

ir  išreiškė norą, kad susitikimas turėtų tęsinį, kuriame būtų plačiau ir giliau kalbama apie draugystę.  

Labai džiaugiamės, kad savaitgalyje dalyvavo ne tik savanoriai iš Vilniaus, bet ir „Pažink Save“ atstovai 

iš Kauno  buvo malonu susipažinti bei po susitikimo kartu aptarti bendrą programos viziją bei misiją 

visoje Lietuvoje bei mūsų veiklos sritis.  

-da- 

Lietuvos Šeimos centras 

 

Lapkričio mėnesį vyko 2 „Pažink save“ savaitgaliai Vilniaus jėzuitų dešimtokams. Pirmasis 

savaitgalis  lapkričio 7-9 d., antrasis  lapkričio 21-23 d. Dalyvavo dvi klasės. Savanoriai susirinko iš 

visos Lietuvos: Kauno, Pasvalio, Alytaus, Jurbarko ir Marijampolės.  

Dalyvių atsiliepimai: 

 Mane kai kurios temos privertė pažvelgti 

visai iš kitos pusės, kas manau yra labai 

gerai. Taip pat buvo labai įdomiai 

pateikiamos temos (mergina, 16 metų); 

 Man labiausiai patiko tai, kad buvo 

dalinamasi asmeniška patirtimi tomis 

temomis, kuriomis kartais gėda kažko 

paklausti (mergina, 16 metų); 

 Patiko begalinis nuoširdumas ir tai, kad 

nesate labai daug vyresni:) Labai įdomūs 

filmukai, patiko, kad ne tik teorija, bet ir 

diskusijos (mergina, 15 metų); 

 Vadovai LABAI patiko. Žiauriai draugiški. 

Džiaugiuosi, kad tokio amžiaus (vaikinas, 16 metų). 

 

Plačiau skaitykite: http://www.pazinksave.eu/blogas. 

-ll- 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.pazinksave.eu/blogas
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Sužadėtinių rengimas 
 

Visiems sužadėtinių programos savanoriams norime pranešti, kad kovo 21 d. 

Kaišiadoryse planuojame konferenciją, kurioje aptarsime, ko iš mūsų tikisi 

sužadėtiniai ir ką mes norime jiems pasakyti. Tikslesnę konferencijos programą 

pateiksime kitų metų Aplinkraštyje. Iš anksto prašome rezervuoti šiai konferencijai 

savo brangų laiką. 

 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

Lietuvos Šeimos centras 

 

Mielieji, 
 

Kaip ir kasmet 2014 metų gruodžio mėn. 28 dieną 12.00 val. Šv. Pranciškaus 

Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje (Rotušės a. 8, Kaunas) šv. Mišiomis pradėsime 

„Sutuoktinių susitikimų“ Kalėdinį susitikimą, kurį vėliau pratęsime Kauno jėzuitų 

gimnazijos salėje (Rotušės a. 9; įėjimas iš Aleksoto gatvės). Į šį susitikimą 

kviečiami visi kada nors dalyvavę „Sutuoktinių susitikimų“ rekolekcijose; 

nesvarbu, ar dalyvavote prieš dešimt metų, ar šiemet. Prašome paraginti vieni 

kitus ir visus tuos, kurie žinote, kad dalyvavo tose rekolekcijose. Atvykite su 

vaikais, nes jiems ši šventė pati svarbiausia. Su savimi prigriebkite gerą nuotaiką 

ir šiek tiek vaišių, kuriomis vaišinsimės agapės metu (jėzuitų gimnazijoje). Labai 

laukiame Jūsų visų. 

Danguolė ir Donatas 
 

P.S. Praneškite savo vyskupijoje tiems sutuoktiniams, kurie kada nors dalyvavo savaitgalyje 

„Sutuoktinių susitikimai“ 

 
 

 

 
 

Artimiausi „Sutuoktinių susitikimų“ savaitgaliai: 

2015 m. sausio 30 d.-vasario 1 d., Šiluvoje, 

2015 m. balandžio 24-26 d., Guronyse 

Kviečiame registruotis! 

Registracija tel.: 8(37) 208263, el. paštas: lsc@lcn.lt 

 

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

Molėtų dekanato Šeimos centras 

Spalio 27 dieną Molėtų parapijos namų šeimos centras pradėjo 

„Santuokos kurso“ programą. Mus svetingai priėmė Gintaras ir 

Nijolė Jucevičiai, kurių picerijoje ir vyko užsiėmimai.  

Kurso moderatoriai Tadas ir Irma Rinkevičiai rūpinosi, kad 

sutuoktiniai jaustųsi laukiami ir norėtų kiekvieną pirmadienio 

vakarą vėl ateiti gvildenti santuokos paslapčių, pasidalinti savo 

patyrimais. 

Įvyko 7 susitikimai. Dirbome pagal programą: žiūrėjome 

videomedžiagą, pratybų sąsiuviniuose atlikome praktines užduotis, dalinomės patyrimais ir liudijimais. 

Kartu su picerijos savininkais susidarė 6 porų grupė.  

Užsiėmimų ciklui pasibaigus, grupės nariai išreiškė norą toliau bendrauti ir kartu tobulėti. Visi džiaugėsi 

atradę laiko vienas kitam, o kartu užmezgę naujus ryšius. 

Gera buvo pajusti, kaip žmonės labiau atsiveria Dievo veikimui jų gyvenime, kitaip įvertina santuokos 

prasmę ir esmę. 

                                                                                                                                                       -vm- 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlė. Lapkričio mėnesį vyko VI mokyklėlės ciklas, kuriame lankėsi 

39 dalyviai. Projektą finansuoja Vokietijos privatus fondas. 

-jm- 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Kretingos parapijos Šeimos centras 

Kretingos parapijos šeimos centre prasidėjo nauja skyrybas patyrusių žmonių grupė „Per dykumą“. 

Tai 10 terapinių susitikimų ciklas, kurių metu žmonės turi galimybę peržvelgti savo skaudžią situaciją ir 

meno terapijos bei grupės pagalbos, bei savipagalbos dėka spręsti įvairias, su skyrybomis susijusias 

asmenines problemas. Grupė susitinka tris kartus per mėnesį sekmadieniais, grupę veda Daiva Lubienė. 

Kiekviename susitikime dalyvauja grupės dvasinis palydėtojas kunigas br. pranciškonas Jurdanas. Šioje 

naujoje grupėje dalyvauja 12 dalyvių. 
 

Lapkričio 29 d. Kretingos parapijos šeimos centro išsiskyrusiųjų grupės „Per dykumą“ vadovė Daiva 

Lubienė drauge su Kretingos šv. Antano dienos centru organizavo „Mamų ir vaikų dieną“ Jaunimo 

sodyboje, Kėkštų kaime. Tai buvo diena, skirta išsiskyrusioms moterims ir jų vaikams. Dienos tikslas 

buvo ugdyti ir stiprinti mamų ir vaikų bendrystę. Šiam tikslui pasitarnavo bendri pusryčiai, pietūs ir 

vakarienė, kūrybinės dirbtuvės, kurių metu mamos su savo vaikais gamino angelus parodėlei, šv. Mišios, 

kurias aukojo išsiskyrusiųjų grupės dvasinis palydėtojas br. pranciškonas Jurdanas, meno terapijos 

užsiėmimas, kai mama su savo vaikais piešė vieną piešinį ir tokiu būdu bandė peržvelgti savo santykius ir 

bendrystę. Taipogi visi drauge išklausė br. Jurdano paskaitėlę apie Advento prasmę. Mamos ir vaikai 

labai džiaugėsi šia diena, nes turėjo galimybę visą dieną prasmingai praleisti drauge, ko skyrybas 

patyrusių šeimų gyvenime ir vienoms mamoms auginant vaikus labai trūksta. Dienoje dalyvavo 21 

dalyvis. 
 

Taipogi kiekvieno mėnesio trečią sekmadienį susirenka išsiskyrusiųjų palaikymo-savipagalbos grupė. 

Tai žmonės, kurie jau yra praėję terapinę grupę „Per dykumą“, bet toliau renkasi vienas kito palaikyti. 

Drauge su kunigu br. Jurdanu jie meldžiasi „Vidinio išgydymo rožinį“, bendrauja, turi meno terapijos 

užsiėmimus. Grupėje dalyvauja apie 20 žmonių. Grupę veda Daiva Lubienė. 

-am- 

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

Lapkričio 7 d. vakare Palangos parapijos namuose vyko 

susitikimas su kanauninku Andrėjumi Sabaliausku, tema 

„Išsiskyrusių ir antrą santuoką sudarusių padėtis ir tikėjimo 

gyvenimas Bažnyčioje“. Susirinkusius pasveikino Palangos 

klebonas Marius Venskus. Susirinkusiems kunigas priminė, kad 

bažnyčia neatstumia gyvenančių antroje santuokoje, nors jie ir nėra 

susituokę bažnyčioje. Juos tai pat bažnyčia kviečia į bendrystę tiek 

su parapijiečiais, tiek su bažnyčia, nes Dievas yra gailestingas. 

Buvo užduota daug klausimų, į kuriuos kanauninkas kantriai ir su 

didžiule meile atsakinėjo parapijiečiams. 

    -ba- 

Telšių dekanato Šeimos centras  

Telšių dekanato šeimos centre, įgyvendinant Telšių rajono 

savivaldybės remiamą projektą ,,Sveikatos paletė šeimai“, 

jau antrus metus tamsiuoju metų laiku bendruomenė 

kviečiama į šviesiuosius vakarus-susitikimus sveikatos 

temomis. Šių metų lapkritį įvyko du tokie vakarai tema 

,,Imunitetas mediko ir dvasininko žvilgsniu“.  
Pirmąjį vakarą temą plėtojo vaistininkas Kęstutis Beržinis, 

pradėjęs susitikimą eilute iš Šventojo Rašto: ,,Nėra nieko, 

kas, iš lauko įėjęs į žmogų, galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina“ (Mk 7, 15). 

Susitikimo metu lektorius išsamiai pristatė keturis sveikatos pasaulius (fizinį, sensorinį, emocinį ir 

dvasinį) bei taip pat keturis labai svarbius jų palaikymo būdus (maitinimą, 

judinimą, valymą ir apsaugą). Labai svarbi šių pasaulių vienybė ir jų 

subalansuota sąveika: kaip kūnui svarbus maistas, sportas, maudymas, 

apsauga, taip ir dvasiai reikalinga malda, šviesa, atgaila, tikėjimas.  

Pirmojo vakaro mintis nuosekliai pratęsė kunigas Saulius Tomošaitis, 

gausiai susirinkusius vakaro dalyvius kvietęs susimąstyti, koks svarbus 

žmogaus sveikatai yra jo paties ir Dievo santykis, atleidimas, išėjimas iš 

vaikystės sužeidimų. Tarsi abiejų susitikimų leitmotyvas skambėjo ir šį 

vakarą priminti Evangelijos pagal Morkų žodžiai, jog svarbiausia, ką 

žmogus išleidžia iš savęs.   

Kiekvienas vakaras baigėsi agape, kurioje nestigo nei klausimų lektoriams, 

nei šviesios tarpusavio bendrystės.  

-id- 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 
 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Advento rekolekcijos sutuoktiniams  
Gruodžio 6 d. Kaišiadorių vyskupijos šeimos centrų koordinatoriai, savanoriai ir šeimos buvo pakviesti 

atlikti Adventines rekolekcijas, kurias vedė Opus Dei kun. Paul Gil. Kunigas kvietė šeimas budėti, žvelgti 

į Marijos gyvenimą,  liudijo apie savo šeimą, kurioje užaugo 10 vaikų, apie savo pašaukimą, kurį gavo 

matydamas pasiaukojantį savo tėvų gyvenimą, maldą ir savo vaikų paaukojimą Viešpačiui. Šv. Mišių 

metu meldėmės už šeimas, kad jos vis labiau atsivertų Dievo valiai, kad sutuoktiniai augtų tarpusavio 

meilėje ir būtų atviri gyvybei. Po pietų vyko šeimų pasidalinimas apie tai, kas juos labiausiai palietė ir ką 

parsineš į namus: 

 Labiausiai palietė kunigo šeimos pavyzdys, atvirumas gyvybei, pasiaukojimas; 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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 Kunigo pasakyti žodžiai: auginti 10 vaikų šeimoje man kaip vaikui reiškė, kad mano tėvai buvo 

dosnūs Dievui ir mums, tėvai atidavė save vaikams ir Dievui; 

 Įspūdį paliko kunigo tėvo malda, kurioje jis visus vaikus, nežinodamas kiek jų bus, dar prieš 

gimstant visus paaukojo Dievui; 

 Išsinešu norą būti daugiau su vaikais, būti dosnesnei savo namiškiams, skirti jiems daugiau laiko. 

-jb- 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 
 

Rekolekcijos arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų savanoriams 

Lapkričio 29-30 d. pranciškonų svečių namuose „Domus 

Pacis“ vyko rekolekcijos Kauno arkivyskupijos dekanatų 

Šeimos centrų savanoriams. Dalyvavo visų dekanatų Šeimos 

centrų vadovai, taip pat savanoriai, talkinantys sužadėtinių 

rengimo Santuokai programoje bei kitose šeimų sielovados 

srityse. Rekolekcijas vedė Kauno kunigų seminarijos dvasios 

tėvas kun. Severinas Holocheris OFM ir Kauno 

arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Savo 

mintimis konferencijoje „Mes įtikėjome meile“ dalijosi Indrė 

ir Ramūnas Aušrotai. Vaikams juostų pynimo paslaptis 

atskleidė liaudies menininkė Vilija Ratautienė, o Viktorija Nociūtė kėlė širdis Dievop akordeono garsais. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2417&pg=1  

-jl- 

Renginiai visuomenei 
 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Negimusio kūdikio dienos minėjimas    

Lapkričio 20 d. Kaišiadoryse meldėmės už negimusios gyvybės išsaugojimą ir kūdikio netektį, aborto 

paliestus žmones, šeimas. Nuo ryto iki vakaro šv. Mišių vyko šv. Sakramento adoracija. Vakaro šv. 

Mišias aukojo Kaišiadorių katedros klebonas mons. R. Jurkevičius. Pamokslo metu kunigas dalijosi savo 

liudijimu: „Mano motinai dėl pablogėjusios sveikatos buvo pasiūlyta daryti abortą, tačiau motina atsisakė, 

liko gyva, o kūdikis, kurį ji išsaugojo, esu aš, jūsų kunigas“. Po šv. Mišių žmonės buvo pakviesti pasiimti 

žvakutes ir tyloje keliauti į savivaldybės aikštę ir tyloje melstis. Žvakutės  buvo sudėtos prie Teofilio 

Matulionio paminklo. Kun. R. Jurkevičius pakvietė žmones nešti į pasaulį šviesą, Gerąją Naujieną apie 

gyvybę. 
 

Šeimos metų palydėjimas 

Lapkričio 30 d. šventėme šeimos 

metų užbaigimą, Pašvęstojo 

gyvenimo metų sutikimą ir Caritas 

25 metų jubiliejų. Šventę 

pradėjome Rožinio malda, šv. 

Mišios aukojo ir pamokslą sakė 

J.E. vyskupas J. Ivanauskas. Šventinei programai sugužėjome į salę, kur Kaišiadorių dekano mons. R. 

Jurkevičiaus buvo pasveikinti Caritas ir Šeimos centro savanoriai. Susirinkusieji įdėmiai klausėsi 

laukiamos ir mėgiamos lektorės dr. N. Liobikienės paskaitos apie vyrų ir moterų santykius, vyro vaidmenį 

šeimoje, vaikų auklėjimą. Šventinį žodį caritiečiams ir šeimoms tarė J.E. vyskupas J. Ivanauskas. Šventei 

džiaugsmingumo suteikė Vaicenavičių šeimos muzikavimas – klausėmės ir dainavome kartu su šia 

nepaprasta savo paprastumu šeima. Šventė buvo užbaigta skaniąją dalimi – šventiniu tortu.  

Daugiau žiūrėkite: www.kaisiadoriuparapija.lt                 -jb- 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2417&pg=1
http://www.kaisiadoriuparapija.lt/
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Alytaus dekanato Šeimos centras 

Alytaus dekanate, Pivašiūnuose, lapkričio 23 d. vyko šeimos metų užbaigimo šventė. 

12 val. Pivašiūnų šventovėje vyko iškilmingos šventos mišios, santuokos pažadų atnaujinimas ir 

palaiminimas sutuoktiniams. Vėliau linksmoji popietė  šventinis koncertas (galite pasižiūrėti šiuo 

adresu:http://www.internetinetv.lt/?View=PostCollection/ViewPost&&k=0&q=&s=0&c=0&a=-

1&z=&id=1268) ir agapė.  

Šventėje dalyvavo 16 šeimų, viskas pavyko puikiai, džiaugiuosi ir dėkoju Dievui.  

-lž- 

Birštono dekanato Šeimos centras 

Lietuvoje 2014-ieji metai skirti gvildenti gyvybės, santuokos ir šeimos vertybių 

temai. Lapkričio 15 d. Birštono sakraliniame muziejuje vyko kun. dr. R. Gudelio 

paskaita „Šeimos samprata Vyskupų Sinode“. Kunigas, kuris yra Antašavos 

Šv. Hiacinto parapijos klebonas bei Sankt-Peterburgo ir visų Rusijos lietuvių 

bendruomenių kapelionas, pasidalino mintimis apie Bažnyčios šeimos sampratą, 

santuokos sakramento istoriją, santuokinio pasižadėjimo mylėti, gerbti ir iki 

mirties neapleisti daugkartinio atnaujinimo svarbą šeimos gyvenime. Pasaulio 

Vyskupų Sinodas, sukviestas popiežiaus Pranciškaus, paragino vyskupus 

diskutuoti šeimai aktualiais klausimais, paliudyti Bažnyčios mokymo apie šeimą 

grožį, surasti būdus, kaip pakviesti į Bažnyčią išsiskyrusias šeimas, 

nesusituokusias, bet gyvenančias kartu poras, kaip vykdyti homoseksualių 

tikinčiųjų pastoraciją. Sinodas  pakvietė neskirstyti žmonių pagal lytinę orientaciją, bet į kiekvieną žmogų 

žvelgti, kaip į asmenį ir krikščionį, kuriam reikalinga mylinti globa. Minėtų grupių atstovai, visų pirma, 

yra Bažnyčios nariai ir jais privalu rūpintis sielovadoje. Buvo aptariamos emigracijos pasekmėje yrančios 

šeimos, poligamiškų šeimų atstovų atsivertimas į katalikybę, gyvenimas nesituokiant ir skyrybų 

problemos. Sinodas akcentavo, kad tikra moralinė laisvė yra ne tuomet, kai daroma pagal kiekvieno 

jausmus ar norus, bet ji realizuojama tuomet, kai atsižvelgiama į tikrąjį gėrį. Klausant susituokusiųjų 

pasakojamų rūpesčių, Sinodo tėvai kvietė su džiaugsmu žvelgti į santuoką ir šeimą kaip „šventumo 

buveinę“. Dauguma dalyvavusių vyskupų duodami interviu sakė, jog Vyskupų Sinodas buvo ne ginčų 

kupinas susirinkimas, bet labiau priminė dvasingą kelionę.  

   -rz- 

Merikinės dekanato Šeimos centras 

Šeimos metų palydėjimo šventė 

Kaip upė ar upelis prasideda šaltiniu, taip kiekvieno žmogaus 

gyvenimas prasideda šeimoje, kuri jam duoda pradžią, maitina, 

augina...  Nežiūrint didžiulių visuomenės gyvenimo permainų   

kaimų, mažų miestelių šeimos vis dar yra upelių pradžia, atiduodanti 

savo gyvybines galias didesniems telkiniams. Kiek daug merkiniškių 

dorai dirba, augina savo atžalas, garsina Merkinę Lietuvoje, o Lietuvą 

svetur. Gal kiek ir gaila, bet kartu ir džiugu, kad Merkinė auga kaip 

graži darni šeima, išleidžianti savo vaikus ir po platesnes padanges 

paskraidyti. Gera proga prisiminti tuos šaltinius, ištakas buvo 

lapkričio 23 d. įvykusi Merkinės dekanato šeimos metų palydėjimo šventė.  

Šv. Mišias seniausioje krašto bažnyčioje aukojo bažnytinės teisės daktaras kunigas Robertas Rumšas, 

savo pamoksle kalbėjęs apie santuokos sakramento prasmę krikščioniškos šeimos gyvenime.  

Po šv. Mišių visi rinkosi į Kultūros centrą. Renginio vedėjai – Merkinės gimnazijos mokytojai Rita ir 

Vytautas Černiauskai, pasveikinę šventės dalyvius, priminė, kad  Lietuvos vyskupai, kartu su popiežiumi 

ir kitų Lietuvos krikščionių Bažnyčių vadovais  2014-us metus paskelbė šeimos metais. Bažnyčios 

ganytojai kreipėsi į visuomenę, kviesdami paremti šią iniciatyvą ir bendrai siekti, kad šeimai – pamatinei 

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

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.internetinetv.lt/?View=PostCollection/ViewPost&&k=0&q=&s=0&c=0&a=-1&z=&id=1268
http://www.internetinetv.lt/?View=PostCollection/ViewPost&&k=0&q=&s=0&c=0&a=-1&z=&id=1268
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V. Černiauskai, kviesdami atviram bendravimui, citavo ne tik 

žymių mąstytojų, poetų  mintis, bet ir Merkinės gimnazijos 

šeštos klasės mokinio, Ovidijaus Točelio žodžius:  Kad 

žmogaus širdies sodas sužydėtų gražiausiomis gėlėmis, jis turi 

būti apšviestas draugystės, o ne aptemdytas pykčio. Palaistytas 

išminties ir patręštas gerais žmogaus darbais. O draugai, kurie 

daro blogą įtaką, yra tiesiog piktžolės! Didžioji dalis šiame 

straipsnyje suguldytų minčių nuskambėjo vakaro vedančiųjų 

lūpose, pristatant šventės dalyvius.  

Šventės dalyvius sveikino Kaišiadorių vyskupijos Šeimos 

centro vadovė Judita Bernatonienė, pati su vyru Aidu puoselėjanti nuostabų keturių vaikų šeimos sodą, 

sveikino ir Merkinės seniūnas Gintautas Tebėra. Apie šių metų Merkinės Šeimos centro veiklą 

papasakojo Merkinės dekanato Šeimos centro savanorė, tikybos mokytoja Jadvyga Lapelienė. Docentė, 

dr. Nijolė Liobikienė savo paskaitoje „Būti šeima“ atskleidė, kaip šeimos narių įsiklausymas į vienas kito 

lūkesčius padeda vykdyti įsipareigojimus, įgyvendinti svajones, ugdo atsakomybę statant šeimos namą. 

Visą vakarą ekrane keitėsi Merkinės žmonių portretai, liudijantys Merkinės žmonių gyvenimą: sunešti iš 

šeimos albumų, paimti iš Merkinės muziejaus ir Brolių Černiauskų archyvo. 

 „Dorybė vengia, net jei verta yra, / Šlovingo garso,“ – taip rašė Baroko epochos LDK poetas M. K. 

Sarbievijus.  Doras žmogus nesivaiko pigios šlovės ir nejaučia poreikio, kad visi aplink juo žavėtųsi. 

Buvimas su savimi, mėgavimasis pilnatve toli nuo minios – štai kas tikroji laimė. Tokiai laimei, kaip ir 

darniai šeimai nereikia žiūrovų, bet šiai, Šeimos metų šventei, savo gyvenimą krikščioniško tikėjimo 

šviesoje liudijo merkiniškių Daivos ir Stasio Pačkauskų šeima su keturiais puikiais vaikais: Silvija, Luku, 

Roku ir Sigitu. Ši šeima, kaip ir daugelis kitų, mėgaujasi gyvenimo pilnatve, suvokdama, kad vienintelė 

Dievybė stebi jų vientisą būtį. Apie gyvenimą šeimoje su tikėjimu širdyje liudijo Vladzė ir Sigitas 

Susmaros, neseniai atšventę auksinių vestuvių jubiliejų. Tėvų įtaką tikėjimui ir dėkingumo žodžius 

žmonai Reginai už gyvenimą šeimoje tarė pagrindinės Merkinės mokyklos direktorius cikrinis dzūkas 

Bernardas Sakalauskas. Įdomu tai, kad  Bernardo brolis Stasys vedė savo brolio žmonos seserį Dalią. 

Etnologai tokią tradiciją vadina atmainais. Abi šeimos darnios, gražios, išauginusios puikius vaikus. 

Turbūt darnios šeimos santykius subrandina giliu tikėjimu tėvų išpurenta žemė.  
Šventiniame vakare susirinkusias šeimas savo dainomis ir šokiais šildė Jurgitos Keršienės vadovaujamas 

Merkinės kultūros centro mergaičių šokių kolektyvas „Versmė“, Ritos ir Vytauto Černiauskų atliekamos 

dainos, Elvyros Sinkevičienės ir jos dukros Vitos  keturiomis 

rankomis pianinu atliekamos melodijos. Merkinės Vinco Krėvės 

gimnazijos direktorės Reginos Sakalauskienės vadovaujamas 

tautinių šokių kolektyvo „Sukčius“ jaunimas sušoko šokį apie 

bernelio ir mergelės draugystę „Bajorėlis“. Merkinės bažnyčios 

vargonininkas, muzikos mokytojas Kęstutis Breidokas į sceną 

išėjo su savo šeima: choru, kurio atliekamos dainos susilaukė 

audringų ovacijų. Grojo kaimo kapela, vadovaujama Laimos 

Jakštienės.  

Padėkos žodžius visiems, prisidėjusiems prie renginio organizavimo, tarė Merkinės dekanato Šeimos 

centro koordinatorė, gydytoja Genoefa Černiauskienė, pakvietusi visus vakaro dalyvius Agapei.  
 

-ač- 

Elektrėnų parapijos Šeimos centras 

Lapkričio 23 d. Elektrėnų bažnyčioje šv. Mišios prasidėjo kitaip. Skambėjo V. Povilionienės įdainuotos 

lopšinės, degė žvakelė „negimusiems broliams“, jaunoms šeimoms buvo skaitytas pranešimas apie tai, 

kada Lietuvoje buvo įteisintas abortas, ką tai davė krašto žmonėms, motinoms, šeimoms, valstybei… Šv. 

Mišiose buvo melstasi už motinas, praradusias kūdikius, už šeimas, išgyvenančias netektį, žmones, kaip 

nors prisidėjusius prarandant gyvybę… Buvo pateikta informacija (lankstukai) apie tai, kaip gyti, „Kai 

skausmas nepraeina“… Pateikta informacija ir apie tai, kad Lietuvoje jau yra kas gali padėti, kai laukiesi 

neplanuotai… VšĮ Krizinio nėštumo centras. Šv. Mišiose buvo daug vaikų. Juos palietė palyginimas: 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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„Kasmet Lietuvoje prarandama 5 „Ąžuolyno“ mokyklos…“ Jau antrąkart minėjom šią datą. Kiek drąsiau. 

Ir buvo jaunesnė auditorija… Sveikatos įstaigoje su žvakele šiai progai mūsų neįsileido. Dar ne. 

                               -vn- 

Širvintų dekanato Šeimos centras 

Negimusio kūdikio dienos minėjimo žinią išnešėme į miesto gatves. Beveik visi šv. Mišių dalyviai, 

pasišviesdami rankų darbo žibintais, ėjome Kryžiaus kelią pro simboliškai pasirinktas vietas – jaunimo 

sodą, ligoninę, bažnyčią. Eiseną baigėme prie kryžiaus „Prisikeliantiems“. 

 

Šeimos metų renginius vainikavome Šeimos metų pabaigtuvėmis. Ir vėl subūrėme šeimas, aktyviai 

dalyvavusias renginiuose, Šeimos centro veikloje. Širvintų dekanas kun. L. Klimas Šv. Mišių metu 

nuoširdžiai dėkojo už savanorišką veiklą, kasdienę maldą, pasiaukojimą ir meilę, kuri yra akstinas 

vienytis, džiaugtis ir rūpintis Viešpaties vynuogynu. Šv. Mišios, malda už dekanato šeimas ir savanorius, 

adventinių giesmių koncertas, dekano padėkos, linksmoji šeimų viktorina buvo pati gražiausia dovana po 

įtempto, atsakingo ir malonaus darbo.  

Daugiau  skaitykite: www.sirvintuparapija.lt/     `           -lk- 

 

 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 
 

„Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos 

Lapkričio 21-23 d. pranciškonų svečių namuose „Domus Pacis“ 

vyko „Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos. Tai jau trečiosios 

rekolekcijos Kauno mieste, skirtos moterims ir vyrams, šeimoms ir 

poroms, kurie, patyrę kūdikio netektį dėl aborto ar persileidimo, 

išgyvena netekties skausmą. Simboliškai rekolekcijos vyko minint 

Negimusio kūdikio dieną. 

Keletas atsiliepimų:  

 Šios rekolekcijos man paliko didelį įspūdį visam gyvenimui – 

to aš negaliu apsakyti žodžiais. Ačiū Jums už Jūsų nuoširdumą, šilumą, rūpestį ir tai, kad padėjote 

nusimesti didelę naštą nuo savo pečių. 

 Esu sušildyta, išlaisvėjusi. Prasminga man Dievo artumas čia, jo malonė man, jo meilė. Prasminga, 

kad aš čia. 

 Labai reikalingos šios rekolekcijos. Džiaugiuosi komandos narių atidumu, supratingumu, 

organizuotumu ir kantrumu. Viskas labai apgalvota. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2400&pg=1  

-jl- 
 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 
 

 

Lapkričio 22 d. Panevėžyje vyko šventinis Šeimos 

metų renginys „Kad jūsų džiaugsmui nieko 

netrūktų“. Šventę sudarė visi svarbiausi komponentai 

– malda, dalinimaisis vaišėmis prie bendro stalo, penas 

protui, bendravimo galimybė, muzika, daina – tad ar ko 

trūko šeimų džiaugsmui? Iškalbingi jų palikti 

atsiliepimai apie renginį, kurių dauguma – labai geri.  

Renginį finansavo Lietuvių Katalikų Religinė šalpa, 

Vokietijos privatus fondas, Vokietijos katalikų 

solidarumo akcija Renovabis.  

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.sirvintuparapija.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2400&pg=1
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Daugiau apie renginį galite paskaityti: http://www.pvscentras.lt/302vykiai.html; 

 http://panevezys.lcn.lt/archyvas/naujienos;993                -jm- 

 

Biržų dekanato Šeimos centras 

Lapkričio 23 d. vakarą už negimusius kūdikius ir juos praradusias šeimas meldėsi pilnutėlė Biržų Šv. 

Jono Krikštytojo bažnyčia. Žmonės degė žvakutes, ėjo išpažinties, braukė ašaras... 

Bažnyčioje buvo labai daug jaunų žmonių, besirengiančių priimti Sutvirtinimo sakramentą. Jų nuoširdus 

dalyvimas šv. Mišiose teikė vilties, kad maldos už Amžinybėn išėjusius kūdikius, juos praradusius tėvus, 

seseris, brolius paliečia besimeldžiančiųjų širdis.  

„Pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje“ – tai Motinos Teresės mintis. Sunku pasakyti, kokių pastangų 

reikia pasiekti ramybę ir taiką šeimoms, prislėgtoms vaiko netekties.  

„Tai, kas atsitiko, tikrai buvo ir tebėra labai bloga. Bet nenustokite drąsos ir nepraraskite vilties. 

Padrąsinkime žmones gyventi… Prašome šią dieną melstis už visus tėvus, kurie, deja, pasirinko abortą, ir 

už tuos, kurie svarsto, ką daryti su pradėtu kūdikiu…“ – tai žodžiai iš kunigų Algio Neverausko ir Ernesto 

Želvio pamokslų, kuriuose išsakytos ir popiežiaus Jono 

Pauliaus II mintys.  

Kunigas A. Neverauskas kalbėjo, kad žmogus nėra pajėgus 

vienas nešti tokį didelį netekties skausmą, kuris ištinka 

praradus vaiką. Nežiūrint kelių dienų, savaičių ar mėnesių 

kūdikis būtų, jis yra motinos vaikas. Ir gijimo, sugrįžimo į 

ramybę bei taiką kelyje moteris neturi būti palikta viena. 

Vaizdų apie gyvybės dovaną sukrėsti, prasmingų ir 

padrąsinamų žodžių bei ypač skambėjusių giesmių įkvėpti, 

žmonės nešė negimusiems kūdikiams skirtus žiburėlius. Jų 

šviesa pratęsė Mišių metu bažnyčioje švietusį žvakučių 

kryžių – gyvybės ir pergalės prieš mirtį simbolį.  

Daugiau: http://siaure.lt/article/articleview/12757/1/249 

-ež- 

 

Pasvalio dekanato Šeimos centras  

Ilgus Advento vakarus Pasvalio dekanato Šeimos centras pakvietė praleisti prasmingai. Ta proga paruošė 

seminarų-paskaitų ciklą. Į pirmąjį seminarą „APIE MEILĘ KITAIP“ buvo pakviesti tėvai, pedagogai, 

socialiniai darbuotojai, visuomenės sveikatos biuro darbuotojai, vyresniųjų klasių moksleiviai, poros, 

kurios ruošiasi santuokai ir visi kiti. Renginys vyko Pasvalio kultūros centre jaukiame ir šiltame 

metodiniame kabinete.  

Nors renginys vyko ketvirtadienį po darbo, tačiau susirinko virš dvidešimties žmonių. Paskaitą skaitė ir į 

klausimus atsakinėjo dekanato Šeimos centro vadovė. 

Susitikimo metu kalbėjomės, kad visi ilgimės meilės. Nepraeinančios, ilgos. Kad žmogus nieko daugiau 

taip netrokšta, kaip laimės meilėje. Šis troškimas „įrašytas“ į kiekvieno širdį. 

Seminaro metu pažvelgėme į žmogų, kaip į asmenį; dalyviai sužinojo, kokia yra žmogaus lytiškumo 

raiška ir kokios yra meilės rūšys. Analizuodami ieškojome atsakymų į klausimus:  

       ●     Kokiu būdu kurti gražią, romantišką meilę? 

 Kas yra meilės svajonės nuodai ir kaip jie veikia?  

 Kaip tėvai galėtų padėti savo vaikams pasiekti meilės svajonę? 

 Kaip kalbėti jaunuoliams apie meilę, kai šeima išsiskyrusi?  

 Kiek aš pats pajėgus įgyvendinti aukštą meilės idealą?  

Nors seminaro „Apie meilę kitaip“ metu buvo paliesta gana aštrios moralės temos, tačiau daugeliui  

suteikė aiškumo atpažįstant galimybę atsiliepti į savo širdies šauksmą meilei.  

Seminaras truko apie 2 val., tačiau laikas neprailgo. 

-gg- 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.pvscentras.lt/302vykiai.html
http://panevezys.lcn.lt/archyvas/naujienos;993
http://siaure.lt/article/articleview/12757/1/249
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Utenos dekanato Šeimos centras 

2014 m. lapkričio 6 d. Utenos Dievo Apvaizdos parapijos namuose vyko 6 valandų seminaras 

„Žmogaus lytiškumo tiesa ir reikšmė Popiežiaus Jono Pauliaus II mokyme. Ugdymo gairės“, kurį 

vedė lektorė Lilijana Marcinkevičiūtė, baigusi Šeimos ir santuokos studijų magistratūrą tarptautiniame 

teologijos institute (Trumau, Austrija).   

Seminaro tikslas – įvardyti šių laikų problemas, susijusias su lytiškumu ir per pal. Jono Pauliaus II Kūno 

teologijos mokymą sudaryti galimybę rasti atsakymus į šiandienos iššūkius; formuoti kritinį mąstymą, 

sudaryti galimybę laisvai diskutuoti svarbiais su lytiškumu ir gyvenimo pasirinkimais susijusiais 

klausimais; dalintis gera patirtimi su vienodomis vertybėmis gyvenančiais bendraamžiais; giliau pažinti 

Kristų ir Bažnyčios mokymą lytiškumo moralės srityje ir pasirinkti tuo gyventi; paskatinti įsipareigoti 

savo parapijoje ir gyvenamojoje aplinkoje,  liudijant krikščionišką požiūrį į santuoką ir lytiškumą. 

Dėkojame prisidėjusiems prie seminaro organizavimo: Utenos dekanato dekanui kun. teol. lic. Henrikui 

Kalpokui, Utenos švietimo centro vadovei Vitalijai Bujanauskienei, Dievo Apvaizdos seserų 

kongregacijos ses. Dominykai, tikybos vyr. mokytojui Mindaugui Laučiui. 

-jm- 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 
 

Klaipėdos dekanato Šeimos centras 

Lapkričio 22 d. pavakarę Klaipėdos Skulptūrų parke vyko akcija „Už 

Gyvybę“, skirta Negimusio Kūdikio dienos minėjimui. Prie Šeimos 

skulptūros, kaip Gyvybės pradžios simbolio, buvo uždegtos žvakutės tiems, 

kuriems nebuvo leista gimti. Lūpinės armonikėlės melodijos kvietė 

susirinkusiuosius maldai, pamąstymui apie visos visuomenės bei kiekvieno 

indėlį abortų skaičiaus mažinimui ir asmenišką pagalbą artimoje aplinkoje 

patiriančioms krizinį nėštumą. 

FAKTAI: 1955 m. lapkričio 23 d. Lietuvoje ministro įsakymu buvo 

įteisinti abortai. Dėl šio sprendimo ir nuolatinės propagandos, jog negimęs 

vaikas nėra žmogus ir dėl žinių apie pagalbą patiriančioms krizinį nėštumą 

stokos, tūkstančiai moterų pasirinko abortą. 

2013 metais Klaipėdoje teisės gyventi neteko 615 vaikų. 

-ag- 

Palangos dekanato Šeimos centras 

Lapkričio 23 d. kukliai buvo paminėta Negimusio kūdikio diena. Pamokslo metu klebonas Marius 

Venskus primine, kad Dievas yra gailestingas ir tiems žmonėms, kurie dėl kai kuriu priežasčių pradėtai 

gyvybei nedavė galimybės užgimti. Visuotineje maldoje buvo meldžiamasi  už negimusius kūdikius. 

-ba- 

Telšių dekanato Šeimos centras 

Lapkričio 23-iąją, sekmadienį, Telšiuose, kaip ir visoje Lietuvoje, 

buvo minima Negimusio kūdikio diena. Priešpiečiu minėjimo 

dalyviai rinkosi Telšių dekanato šeimos centro kiemelyje prie 

paminklo Negimusių kūdikių atminčiai. Kartu su Telšių vyskupo 

Vincento Borisevičiaus kuopos ateitininkais sugiedota keleta 

giesmių ir pagarba gyvybei išreikšta padedant prie paminklo 

degančias žvakutes. Netrukus renginio dalyvių eisena policijos 

ekipažo lydima pasiekė Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą. 

Tądien Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje pristatyta ir 

unikali profesionalios kretingiškės dailininkės Liudos Liaudanskaitės akvarelių paroda ,,Įsčios. 

Gailestingumas”. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Šv. Antano Paduviečio katedroje aukotos šv. Mišios. Po jų visi buvo pakviesti į Telšių Žemaitės dramos 

teatrą. Čia po Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros administratoriaus Domo Gatauto žodžio apie 

neįkainojamą gyvybės svarbą ir vertę, Vaikų ir jaunimo teatrinis klubas ,,Savi“, vadovaujamas režisierės 

Laimutės Pocevičienės, suvaidino spektaklį ,,Meškis po širdim“. 

Po spektaklio visi galintys buvo pakviesti į Telšių dekanato šeimos centrą dalyvauti agapėje ir toliau kartu 

švęsti Sekmadienį. Simboliška, kad šiemet Negimusio kūdikio diena minima būtent sekmadienį, kuomet 

baigiasi senieji liturginiai metai ir švenčiama Kristaus Karaliaus – Gyvybės Viešpaties – šventė. 

-id- 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras  

Lapkričio 28 d. Marijampolėje vyko konferencija „Santuoka – dovanos ir iššūkiai: kaip juos įveikti“. 

Į renginį susirinko gausus būrys dalyvių: pedagogai, kunigai, įvairaus amžiaus šeimos – tie, kuriems rūpi 

santuoka, jos išsaugojimo galimybės. Plačiau apie renginį: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,951. 
 

Šakių dekanato Šeimos centras 

Lapkričio 30 d. Šakiuose vyko dekanato Šeimų šventė. Šventė pradėta konferencija „Šeimos iššūkiai 

šiuolaikinėje visuomenėje“, kurią vedė Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro direktorė gyd. Lina 

Braukylienė. Konferencijos metu aptarti tokie iššūkiai šeimoms: gyvenimas nesusituokus, 

neįsipareigojimo kultūra, Bažnyčiai priešingos feminizmo srovės, kontracepcija, abortai, 

skyrybos, Gender ideologija ir tos pačios lyties porų noras įsivaikinti... Aptarta, kaip į šiuos iššūkius 

galima atsakyti, kaip paruošti jaunimą šeimai. Kalbėta apie krikščioniškas dorybes, jų ugdymą ir meilę – 

gyvenimo pamatą. Daugiaus skaitykite: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,948.  

-lb- 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 
 

Gailestingumo Motinos Globos atlaidai 

Lapkričio mėnesį šventėme Gailestingumo Motinos Globos 

atlaidus. Atlaidai pradėti malda už šeimas, pirmasis atlaidų 

sekmadienis buvo skirtas šeimoms.  

Šeimos centras visas šeimas prieš šv. Mišias kvietė į susitikimą. 

Labai džiaugiamės, kad Jame dalyvavo ir J. E. G. Grušas. 

Esame dėkingi mūsų arkivyskupui, kad tarp gausybės kasdienių 

darbų ir rūpesčių rado laiko atvykti susitikti su atėjusiomis 

šeimomis. Susitikime šeimos centro direktorius A. Petronis 

pasidalino mintimis ir įspūdžiais iš neseniai vykusio 

Vyskupų Sinodo, o J. Ramonienė pristatė artėjantį 

Šeimadienį. Arkivyskupas visus nuoširdžiai paragino ateiti į 

Šeimadienį ir dar atsivesti savo draugus, kad atėję žmonės 

galėtų pamatyti, kokia graži ir daug veikianti yra mūsų 

Bažnyčia. 

Arkivyskupas G. Grušas meldėsi už kiekvieną atėjusią šeimą 

ir  palaimino asmeniškai. Šv. Mišias arkivyskupas aukojo už 

visas Lietuvos šeimas, jose dalyvavę sutuoktiniai atnaujino 

Santuokos įžadus. Po Šv. Mišių visus pakvietėme išgerti 

arbatos ir pasidžiaugti vienas kito buvimu, kalbėjome apie artėjančią Vilniaus šeimų dieną, bei kitus 

planuojamus renginius.  

 

 

 

Artėja Šeimadienis!!!!! Tai didžiausias Vilniaus arkivyskupijos renginys, jis vyks 2015 m. 

Sausio 10 dieną. Šį renginį organizuoja įvairūs arkivyskupijos centrai, organizacijos ir 

bendruomenės. Sumanytojas ir renginio globėjas arkivyskupas G. Grušas. Labai, labai visus 

kviečiame su vaikais, draugais ir giminėmis atvykti. Viskas plačiai aprašyta 

www.seimadienis.lt 
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