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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 
 

2015 metai Bažnyčios paskelbti Pašvęstojo gyvenimo metais. 

Visiems linkime džiaugsmingo Šeimos centrų 

bendradarbiavimo su pašvęstojo gyvenimo žmonėmis. Jų 

gyvenimas mums, pasauliečiams, savaime yra Dievo 

liudijimas ir didžiausias noras sekti Kristumi. Esame jiems už 

tai labai dėkingi.  

Su Jūsų pagalba apžvelgėme 2014 Šeimos metus. Šią 

apžvalgą galite paskaityti: 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-12-31-dalia-lukeniene-seimos-metus-palydint/125866  

Tikime, kad visi ateinantys metai bus šeimos metais.  
 

Dar kartą norime priminti visiems sužadėtinių rengėjams, kad kovo 21 dieną planuojame darbinę 

konferenciją Kaišiadoryse. Smulkiau apie konferenciją tikrai parašysime vėlesniuose Aplinkraščiuose, 

tačiau norime Jūsų paprašyti iš anksto rezervuoti šį laiką konferencijai. Labai lauksime Jūsų! 

-dl- 

 

Susitikimai su seserimi dr. Doria Schlickmann iš Šionštato judėjimo 

J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademija kviečia į susitikimus su seserimi dr. M. Doria 

Schlickmann iš Šionštato (Schoenstatt) katalikiško apaštalinio judėjimo.  

Sesuo Doria priklauso Šionštato Marijos seserų pasaulietiniam institutui. Ji yra keletos knygų 

apie kunigo Jozefo Kentenicho  Šionštato judėjimo įkūrėjo  gyvenimą ir pedagogiką autorė. Kaip 

paskaitininkė ji geba atsakyti į aktulius pedagoginius klausimus remdamasi giliu kun. J. Kentenicho 

pedagogikos, apimančios visą žmogaus raidą, supratimu.  

 

Sausio 23 d. (penktadienį), 19:15, sesuo Doria skaitys paskaitą Kauno šv. Jurgio Kankinio 

pranciškonų konvento salėje (Papilio g. 9). Paskaitos tema „Stipri šeima – stiprūs vaikai. Šeima tėvo 

Kentenicho mokykloje“. Tą pačią paskaitą bus galimybė išgirsti ir Vilniuje sausio 26 d. (pirmadienį) 

19:30, šv. Jono brolių vienuolyno šv. Jono Pauliaus II salėje (Antakalnio g. Nr. 27, Vilnius). 

Informacija pasiteiravimui: Indrė ir Ramūnas Aušrotai, el. p. zemesdruska@gmail.com. 

 

Sausio 24 d. (šeštadienį) sesuo Doria dalyvaus Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijos ir šeimos 

pagalbos centro organizuojamoje santuokos konferencijoje „Ir du taps viena: per konfliktus į 

brandesnį santykį“  ir skaitys paskaitą „Konfliktų sprendimas, remiantis kun. tėvo J. Kentenicho 

pedagogikos principais“. Santuokos konferencija vyks Šv. Jono brolių vienuolyno Marijos svečių 

namuose (Antakalnio g. Nr. 27, Vilnius) nuo 10 iki 18 valandos. Būtina išankstinė registracija tel. 

(85) 246172  ir 8 670 97113 arba el.p.: nijolekuk@gmail.com. Registracija vyksta iki sausio 20 d. 

Dalyvio mokestis – 10 € suaugusiam. Vaikų priežiūros nebus. Kavos pertraukėlė ir pietūs įeina į 

dalyvio mokestį. Visa informacija: www.matulaiciospc.org. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-12-31-dalia-lukeniene-seimos-metus-palydint/125866
mailto:zemesdruska@gmail.com
mailto:nijolekuk@gmail.com
http://www.matulaiciospc.org/
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  Jaunimo rengimas šeimai  
 

Lietuvos Šeimos centras 

Gruodžio 4 d. Kauno ir Lietuvos šeimos centrų jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos 

„Pažink save“ koordinatoriai vyko į Rietavo L. Ivinskio gimnaziją, kur paskaitos laukė apie 60 devintokų. 

Ilgas kelias pirmyn ir atgal atsipirko sulaukus nuoširdaus Rietavo gimnazijos mokinių dėmesio ir 

mokytojų palaikymo. Vėliau aplankėme Rietavo jaunimo centrą, kuris nustebino savo veiklomis ir jaukia 

atmosfera. Pažadėjome ten dar sugrįžti.  

Daugiau nuotraukų: https://www.facebook.com/pazinksaveprograma.  

 
 

 

 

 

 

-ll- 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

„Pažink saviukų“ klubas ir toliau renkasi Šeimos centre. Vyksta pasiruošimas „Pažink save“ programos 

savaitgaliui (sausio 30-vasario 1 d.) Truskavoje.  

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

 
 

Sužadėtinių rengimas 
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

 

Konferencija Kauno I dekanato kunigams apie sužadėtinių rengimą   

Gruodžio 15 d. Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija, skirta 

aptarti Sužadėtinių rengimą Kauno miesto 

parapijose. Konferencijos pradžioje br. kun. 

Severinas Holocheris OFM pasidalijo 

mintimis apie kasdieninio atsivertimo 

svarbą, po to Lietuvos šeimos centro 

direktorė Dalia Lukėnienė pristatė 

Sužadėtinių rengimo Santuokai programos 

metodinę medžiagą, jos aktualumą ir 

būtinybę sužadėtiniams kursų metu tapti 

aktyviais dalyviais. Šeimos centro savanorių pora Laura ir Mažvydas Aleknos pakvietė susirinkusius 

peržvelgti Sužadėtinių rengimo Santuokai programos IV temą „Atleisti ir švęsti“, o kunigas Aldonas 

Gudaitis SJ kalbėjo apie savo patirtį susitinkant su sužadėtiniais mažose grupėse. Darius Chmieliauskas 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/pazinksaveprograma
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pakvietė apsvarstyti pasiūlymą rengtis Santuokai pagal gyvenamą vietą, nes palydint sužadėtinių grupes 

parapijose galėtų prasidėti gyva šeimų sielovada. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2446&pg=1  

-jl- 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 
 

Klaipėdos dekanato Šeimos centras 

Klaipėdos dekanato šeimos centre didėja tendencija iš anksto planuojančiųjų santuoką skaičius. 

Džiaugiamės, jog vis daugiau porų savo atsiliepimuose akcentuoja negatyvaus požiūrio į Bažnyčią pokytį 

pozityviu :) 

Atsiliepimas:  

 Kardinaliai pakeitėte požiūrį į Bažnyčią kaip tokią. Manėme, jog tai „bobučių reikalas” 

 (28 m. M., 32 m. V.). 

PASTEBĖJIMAS  daugėja sužadėtinių porų, norinčių po kursų konsultuotis su mokymus vedusiais 

lektoriais. Motyvas  sužadėtinių poros nori išsamiau paanalizuoti kursų metu išryškėjusias 

tarpusavio  santykių problemas. 

-am- 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 
 

Šventosios šeimos šventė ir šeimų vakaronė 

Gruodžio 28 d., Šventosios Šeimos sekmadienį,  Šeimos 

centras pakvietė šeimas padėkoti Dievui už 2014-aisiais – 

Šeimos metais – patirtas malones kartu švenčiant 

Eucharistiją arkikatedroje, o paskui – susirenkant į 

linksmą šeimų vakaronę 

Piligrimų centre. Šiluvos Dievo 

Motinos medaliu arkivyskupas 

Sigitas Tamkevičius apdovanojo 

šeimos centro savanorius: Jonės 

ir Dariaus Chmieliauskų, Jurgitos ir Vytauto Salinių, Vilijos ir Artūro Šlopšnių 

bei Romos ir Vyčio Žemaičių šeimas. Už ilgametį savanorišką darbą taip pat 

apdovanota Jurbarko dekanato Šeimos centro vadovė Irena Danupienė.  

Plačiau skaitykite: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2478&pg=1  
 

Kalėdinė vaikų Dienos grupės ir jų tėvų popietė 

Gruodžio 27 d. Šeimos centre vyko Dienos grupės vaikų ir jų tėvų bendra šventinė popietė. Vaikai 

surengė nedidelį koncertą. Viktorinoje tėveliams buvo užduodami klausimai apie tai, ką vaikai per šiuos 

metus veikė grupėje, ko išmoko, kokiose ekskursijose dalyvavo. Po to visi kartu susėdę prie vaišių stalo 

dalijosi patirtais įspūdžiais ir linkėjo  vieni kitiems laimingų ateinančių metų. 

Jau dešimtus metus Šeimos centre veikiančią Vaikų dienos grupę lanko vaikai iš socialinės rizikos šeimų 

(dažniausiai turinčių alkoholizmo problemų). Grupėje vaikai mokosi bendrauti, reikšti jausmus, lankosi, 

edukacinėse programose ir užsiėmimuose. Šiemet vyko net 27 įvairios išvykos ir ekskursijos. Vaikai 

apsilankė pramogų parke „Lokės pėda“, Marvelės žirgyne, dalyvavo šeimų šventėje „Žalgirio“ arenoje 

bei Vilniuje vykusioje šeimų eisenoje „Šeima – gyvybės lopšys“. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2446&pg=1
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2478&pg=1
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Vaikų dienos grupės projektą remia LR Socialinė apsaugos ir darbo ministerija, o projekto koordinatorė, 

Žaneta Šimkienė šiemet apdovanota „Gerumo žvaigžde“ kaip geriausia socialinė darbuotoja nominacijoje 

už darbą su vaikais.  

Vaikų atsakymai į klausimą, „ar kas nors pasikeitė tavo gyvenime per tą laiką, kol lankai grupę?“: 

 Taip, labai džiaugiuosi, nes galiu pabūti su savo draugais ir pabendrauti su visa grupele. 

 Buvo daug pasikeitimų, galėčiau vardinti ir vardinti. 

 Pasikeitė: pasidariau geresnis, nebesimušu. 

 Mano gyvenime pasikeitė labai daug kas: pagerėjo sveikata, susiradau daugiau draugų, pagerėjo 

mokslai. 

 Kad labiau tikiu į Dievą. 

   -jl- 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 
 

 Alytaus dekanato Šeimos centras  

2014 m. gruodžio 28 d. 12 val. Pivašiūnų bažnyčioje vyko ,,Šeimos 

šventė“. Kurioje šeimos skaitė skaitinius, giedojo psalmę ir mišių 

pabaigoje buvo palaiminti sutuoktiniai. Šeimos labai noriai ir 

nuoširdžiai dalyvavo Šv. Mišiose.   

 

-lž- 

Elektrėnų dekanato Šeimos centras 

Adventinė popietė 

Trečiąjį – Džiaugsmo  advento sekmadienį Vievio parapijos namuose 

susirinko 12 šeimų adventinei popietei, kad dar prasmingiau ir 

džiaugsmingiau išgyventume Jėzaus Kristaus Gimimo laukimą.  

Prisimenant mūsų senolių tracidijas ir papročius, leidomės pajusti bei 

išgyventi to laiko dvasią, kuomet ilgais adventinio laikotarpio vakarais 

buvo daromi įvairūs rankų darbo kūriniai, todėl ir mes popietę 

pradėjome bičių vaško žvakių ir kalėdinių eglučių žaisliukų gamyba. 

Parapijos klebonas A. Kelmelis taip pat pasidalino savo ankstesne 

patirtimi gaminat žvakes iš parafino. Vėliau mąstydami apie Dievą  kaip didžiąją Šviesą, cituodami 

ištraukas iš Šv. Rašto užsidegėme žvakeles, taip atsinešdami dar vieną spindulėlį į savo šeimą. 

Auginant jaunąją kartą, svarbu perduoti tai, ką mūsų protėviai išdainuodavo to laikotarpio dainose ir 

giesmėse. Todėl, kad dar labiau išjaustume tą laukimo dvasią, dainavome, skambinome įvairiais 

instrumentais lietuvių liaudies adventines dainas ir giesmes. 

Popietę užbaigėme vikaro P. Tekoriaus sukurto vaizdo klipo peržiūra, prisimindami vasaros šeimų 

stovyklos Nemajūnuose išgyventas džiaugsmo akimirkas, pripildytas Viešpaties malonės. Taip 

pasidalinome su kitomis šeimomis mums brangia bendryste, o tuo pačiu pakvietėme naujiems atradimams 

Dievo pilnatvėje. 

 

Kaišiadorių dekanato Šeimos centras 

Gruodžio 27 d. Kaišiadorių šeimos buvo pakviestos švęsti Šv. Šeimos šventę.  Šeimos – tėveliai ir vaikai 

 kartu džiaugėmės būdami su Šventąją Šeima viena šeima.  Šlovinome užgimusį kūdikėlį Jėzų 

kalėdinėmis giesmėmis, klausėmės  pasakojimų, kas nutiko tuo įstabiu Kalėdų laikotarpiu susirinkusiųjų 

šeimose, apie šeimų tikėjimo kelionę. Dalijomės Kalėdinėmis vaišėmis, žaidėme žaidimus ir šokome. 

Taip paprastai ir šeimyniškai praleidome vakarą drauge – Kristaus šeimoje. 

-jb-  

 

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

Adventinio susikaupimo diena šeimoms 

Gruodžio 6 d. Širvintų dekanato Šeimos centro savanoriai ir keletas šeimų Pašvęstojo gyvenimo metus 

pradėjo adventinio susikaupimo diena. Rekolekcijoms vadovavo Šv. Jono apaštalinė sesuo Dominyka iš 

Senųjų Trakų vienuolyno. Rekolekcijų dalyviai drauge su seserimi Dominyka aptarė maldos svarbą 

kasdienybėje, atliko individualias užduotis, dirbo grupėse, dalyvavo adoracijoje. Anot dalyvių, buvo 

smagu prisiliesti prie Jėzaus paslapties, jį gyvai išgyventi ir namo parsinešti gurkšnį ramybės. 

 

Šv. Šeimos šventė 

Gruodžio 28 d. Šv. Šeimos šventės metu parapijos kunigai sukvietė sutuoktinius padėkoti Viešpačiui už 

vienas kitą, priimti palaiminimus, dar kartą išgyventi jaudulį, patirtą tuoktuvių metu, kai vienas kitam 

pažadėjo mylėti ir gerbti, džiaugsme ir varge rūpintis. Šventę vainikavo Šešuolėlių parapijos chorelio 

koncertas. 
 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Psichologinė pagalba. 2 val. per savaitę Šeimos centre dirbanti psichologė nuolat turi darbo: kreipiasi 

pavieniai asmenys, o taip pat ir sutuoktinių poros. Projektą finansuoja Vokietijos privatus fondas. 

-jš- 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 
 

Kretingos parapijos Šeimos centras 

Gruodžio 6 d. Kretingos parapijos šeimos centras organizavo 

Advento rekolekcijų dieną šeimoms tema „Pirmiausiai 

ieškokite Dievo karalystės...“. Rekolekcijos vyko Kretingos 

švento Antano rūmų salėje ir koplyčioje, jas vedė kunigas Saulius 

Tomošaitis, dalyvavo apie 50 dalyvių.  Pradėjome šlovinimu ir 

meditacija prie Šventosios Šeimos ikonos, kuri visus metus 

keliavo po parapijos šeimų namus. Išklausėme dvi konferencijas, 

po kurių turėjome dvi valandas Švenčiausiojo Sakramento 

adoracijos. Jos metu rekolekcijų dalyviai turėjo galimybę priimti 

Sutaikinimo sakramentą. Dieną užbaigėme šv. Mišiomis. Tai 

buvo puikus susikaupimo, mąstymo ir maldos laikas ruošiantis Kristaus gimimo šventei. 

-am- 

Palangos dekanato Šeimos centras 

Gruodžio 18 d. vakare vėl rinkosi šeimų maldos grupė į 

prieškalėdinį, šventinį vakarą, kur buvo skaitomas šv. Raštas  

Lk 2, 1-20. Po kunigo Romo komentaro visi dalijosi savo 

pamąstymais ir gyvenimiška patirtimi. 

Nauji savanoriai  Ingutė ir Edvinas  žaidė su vaikučiais kalėdinius 

žaidimus, giedojo vaikiškas giesmeles. 

Vakaro pabaigoje Palangos dekanato šeimos centro vadovė Birutė 

Aleknienė padėkojo Dievui už visas susirinkusias šeimas ir paprašė 

maldose prisiminti visas parapijos šeimas, o maldos grupės vadovai Sonata ir Arūnas susirinkusius 

pasveikino su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir įteikė kiekvienai šeimai savo sukurtas dovanėles. 

-ba- 

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

Gruodžio mėnesį baigėme ,,Santuokos kurso“ ciklą, kuris vyko lapkričio-gruodžio mėn. Vilniaus 

arkivyskupijos šeimos centre. Tai jau trečias santuokos kursas, vykęs Šeimos centre. Kursą moderavo 

Šeimos centro darbuotojai J. ir A. Svirbutai. Turėjome grupę labai šaunių ir motyvuotų porų, kurios ne tik 

,,tvarkingai“ lankė užsiėmimus, darydavo namų darbus, bet taip pat keldavo klausimus, diskutuodavo. 

Paskutinį susitikimą skyrėme kurso aptarimui. 

Dalyvių atsiliepimai: 

 Labai patiko šis kursas, kad buvo paliestas visas 

spektras temų, kurių kasdienybėje tikrai neaptartum, 

bet jos turi įtaką mūsų kasdieniam bendravimui. 

Džiaugiamės, kad čia tam buvo sudarytos galimybės. 

 Patiko kursas tuo, kad tai nebuvo vienkartinis 

seminaras, kad viskas vyko du mėnesius ir mes su 

vyru galėjome atitrūkti nuo nesibaigiančių rūpesčių, 

pagaliau išeiti iš namų ir skirti dėmesio tik vienas 

kitam. 

 Ypatingai džiugu dalyvauti tokio tipo seminare, nes jaučiamės vis dar savęs ir kito pažinimo 

kelyje, tad visa pateikta informacija mums buvo be galo vertinga ir svarbi. Suvokėme, kad 

santykiai savaime nesiklosto, kad tai kasdienis ir nelengvas darbas. 

 

 

Dėmesio: Šeimos centro metodinių priemonių rinkinys tėvams, auginantiems 

paauglius! 

 
Labai džiaugiamės, kad Jau turime Tėvystės įgūdžių metodinę medžiagą tėvams, auginantiems paauglius.  

Paauglystė labai sunkus laikas ne tik kiekvienam vaikui, bet ir kiekvienam tėvui. Vis daugiau tėvų 

supranta, kad paauglystė yra viena iš vaiko psichologinės raidos dalių ir nori jai tinkamai pasiruošti. 

Dažnai tėvai ieško informacijos apie paauglystę straipsniuose ar knygose, bet dar dažniau ieško kursų, 

kuriuose būtų „gyvai“ kalbama, kaip geriau sutarti su savo paaugliu. 

Lietuvoje jau yra keletas puikių programų tėvams, pvz. STEP, bet jos daugiau orientuotos į mažesnius 

vaikus. Taip pat yra mažai profesionalių lektorių, galinčių vesti tokio pobūdžio kursus (niekaip 

nepavyksta klonuoti N. Liobikienės ), o DVD kursui pakanka sveikų 

pažiūrų moderatoriaus. 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras, kartu su Alfa kurso 

koordinatore s. Celina, gavo teises išversti ir išleisti lietuvių kalba 

DVD „Kursą tėvams, auginantiems paauglius nuo 11 m. iki 18 m.“ 

(The Parenting Teenagers Course). Tai yra pats populiariausias 

tėvystės įgūdžių kursas Didžiojoje Britanijoje. Šį kursą parengė 

daugeliui jau žinomi Nikis ir Sila Ly. Daugiau apie kursą anglų kalba: 

relationshipcentral.org. 

Išvertėme ir išleidome šią medžiagą DVD formatu, taip pat į 

komplektą įeina „Kurso dalyvio knygelė“, kurią taip pat reikėjo 

išversti, sumaketuoti ir išleisti. 

Prie šio projekto įgyvendinimo taip pat prisidėjo ir tai, kad buvo gautas 

finansavimas projektui ,,Kompleksinio sužadėtinių rengimo šeimos 

gyvenimui  ir jaunavedžių palaikymo sistemos plėtojimas Vilniaus 

mieste ir regione“ iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  Šio 

projekto dėka dalį gautų lėšų skyrėme  Kurso dalyvio knygelių 

leidybai. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Turėdami šią medžiagą rengsime tikslinius seminarus Šeimos centre tėvams, auginantiems paauglius, taip 

pat platinsime šia metodinę medžiagą su kitais Šeimos centrais bei parapijomis. 

Jei norite įsigyti DVD rinkinį ir kartu Kurso dalyvių (tėvų) knygeles, prašome kreiptis į Artūrą. Tel. 

nr.: 868887556 

-js- 
 

Renginiai visuomenei 
 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Elektrėnų dekanato Šeimos centras 

Švč. Sakramento adoracija užbaigėme  Šeimos metus 

Liturginius Šeimos metus užbaigti Vievio parapijos šeimos, vaikai, 

jaunimas ir bendruomenės namiškiai susirinko lapkričio 28 d. 

Eucharistinei adoracijai. Atėję padėkoti Jėzui už globą ir palaimą 

asmeniniame ir šeimos gyvenime, tėveliai meldėsi už savo vaikučius, 

vaikai už tėvelius. Maldose buvo išsakyti džiaugsmai, siekiai, 

rūpesčiai, sunkumai. Tikint Viešpaties gydomąja malone buvo 

prašoma dvasinio ir fizinio gyvybingymo šeimoms, negalinčioms susilaukti vaikelio. Taip vienijantis 

maldoje išgyvenome Dievo artumą ir buvome pripildyti dovanojama viltimi, ramybe ir meile. 
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 
 

Raseinių dekanato Šeimos centras 
 

Kalėdinė šventė Raseinių dekanate 

Gruodžio 28-os dienos sekmadienį, švenčiant šv. Šeimos šventę, šeimos dalyvavo Kalėdinėje popietėje 

Raseinių rajono Kultūros centre. Muzikos, giesmių, šokių ir vaizdų pagalba dar kartą prisiminta Kristaus 

gimimo istorija, pašlovintas Viešpats ir pasidžiaugta bendryste. Muzikinėje programoje dalyvavo 

jungtinis Tauragės muzikos grupės „Be stabdžių“ ir „Glorija“ choras, penki Raseinių miesto šokių 

kolektyvai. Visus, o ypač mažuosius dalyvius 

pradžiugino Kalėdų Senelio ir jo draugo Voveriuko 

saldumynai bei dovanėlės. Labai šiltu ir nuoširdžiu 

renginiu džiaugėsi visi. Tai buvo ir Šeimos metų 

baigiamoji šventė, ir padėka parapijos savanoriams 

bei geradariams, kurie pagal savo išgales – 

savanoryste, malda, darbu ar materialiai  prisideda 

prie Raseinių bažnyčios bei parapijos 

bendruomenės, o tuo pačiu ir prie visos Bažnyčios 

gerovės.  

Plačiau skaitykite: http://www.raseiniuparapija.lt/raseiniu-parapijos-kaledine-svente.htm  

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Gruodžio 19 d. Šeimos centro užsakytu autobusu 17 žmonių – mokyklų mokytojai, kolegijos dėstytojai, 

Carito ir dekanatų šeimos centrų darbuotojai – nuvyko į LR Konstitucijos salėje vykusį Nacionalinį 

forumą „Jaunimo rengimas šeimai: lytiškumo ugdymas ar lytinis švietimas“. Į forumą atvyko dar ir dvi 

savanorės iš Utenos.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.raseiniuparapija.lt/raseiniu-parapijos-kaledine-svente.htm
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Forumo dalyvius pasveikino seimo narys J. Dagys. Jis kalbėjo 

apie tai, kad ES serga tam tikromis ligomis, „pameta“ vertybes 

ir nebežino, kaip tvarkytis, dažnai remiasi pseudomoksliškumu, 

o apie tai, kada prasideda žmogaus gyvybė, sprendžia 

pasiremiant ne mokslu, bet balsavimu. Visi forumo pranešėjai 

kalbėjo trumpai, glaustai ir pateikė gilių bei prasmingų įžvalgų 

apie lytiškumą, tinkamiausio rengimo šeimai mokykloje 

strategiją, hormoninės kontracepcijos propagavimo ir skyrimo 

paaugliams pasekmes, konstitucinę tėvų teisę ugdyti savo vaikus (kalbėjo doc. dr. Irena Eglė 

Laumenskaitė,  prof. hab. dr. Gediminas Merkys, prof. dr. Birutė Obelenienė, doc. dr. Stasė Ustilaitė, doc. 

dr. Eimantas Švedas, prof. dr. Jonas Juškevičius ir kt.). Forume buvo aiškiai nušviesta šiandieninė per 

prievartą brukama antihumaniška, kenkėjiška genderizmo doktrina, kuri, deklaruodama kilnius tikslus, 

pamina prigimtines žmogiškąsias vertybes. Džiugu, kad dauguma suaugusių ir moksleivių dar nėra 

suklaidinti ir santuoką suvokia kaip vertybę bei siekiamybę.  

Nors šiame forume buvo atskleista ne itin džiuginanti šiandieninės šeimos, mokyklos ir valstybės 

situacija, bet išlieka viltis, kad blogis bus vis tiek nugalėtas gerumu, o bendražmogiškos vertybės ir toliau 

išliks vertybėmis.                                                                                                                                        -jš- 

Pasvalio dekanato Šeimos centras 

Seminarų ciklas „Adventiniai susitikimai” II d. Nesmurtinis bendravimas 

Mes visi norim kurti ramybę, taiką. Daug kalbam apie meilę, bet neišmanom, kaip tai pritaikyti  

praktiškai. Dažnai mūsų bendravimas yra smurtinis, bet mes manome, kad tai normalu. Konfliktai gali 

būti labai skaudūs. Mes kenčiam nuo kitų žmonių, bet žmonės mums gali teikti ir džiaugsmą. Mums 

trūksta įgūdžių gyventi laimingą gyvenimą. Nesmurtinio bendravimo tikslas – sukurti kokybišką, darnų 

ryšį su savimi ir kitu, išreiškiant kas manyje gyva ir ką galiu padaryti, kad 

gyvenimas būtų gražesnis?  

Tuo tikslu gruodžio 11 d. Pasvalio dekanato Šeimos centras pakvietė į 

seminarą tėvus, pedagogus, soc. darbuotojus, visuomenės sveikatos biuro 

darbuotojus, vyresniųjų klasių moksleivius, poras, kurios ruošiasi santuokai 

ir visus kitus parapijiečius. Seminaras „Apie nesmurtinį bendravimą“ kartu 

buvo ir mokymai su praktinėmis užduotimis. Susipažinome su keturiais 

nesmurtinio bendravimo žingsniais ir mokėmės juos pritaikyti gyvenime: 

 Kaip šeimoje suderinti kiekvieno skirtingumą? 

 Kaip kalbėtis su vaiku, kuris nuolat sako „Ne“? 

 Kaip išlikti nuoširdžiam, kai esi puolamas, kaltinamas, 

kritikuojamas? 

 Kaip būti taikdariu kolektyve, kuriame verda intrigos ir apkalbos? 

Į renginį-mokymus „Apie nesmurtinį bendravimą“ susirinko 12 žmonių. 

Tema pasirodė esanti labai aktuali ir sunkiai „įkandama“. Visi nusprendėme, 

kad meilės kalbos reikės mokytis visą gyvenimą.  

-gg-                                                                 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 
 

Palangos dekanato Šeimos centras 

Gruodžio 5 d. Palangos dekanato parapijiečiai susitiko su šeimos 

centro savanore Ilona Mazrimiene. Vakaro tema „Laisvalaiko 

formos ir saviraiška“. Per žaidimus, žymių žmonių patirtį lektorė 

priminė paprastus, bet primirštus bendravimo įgūdžius bei 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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laisvalaikio praleidimo laiką. Pranešėja didelį dėmesį skyrė bendravimui šeimoje su savo vaikais 

įvairiomis formomis, išnaudojant laisvą laiką po darbų. 

 

Šventosios šeimos dieną, gruodžio 28 dieną, Palangos parapijos 

klebonas Marius Venskus, po  šv. Mišių  pasveikino visas 

bažnyčioje esančias šeimas ir kartu gyvenančias poras.  

Po pasveikinimo buvo pakviestos šeimos santuokos sakramento 

atnaujinimui. Dalyvavo 107 poros iš visos Lietuvos. 

-ba- 

 
 

 

Skuodo dekanato Šeimos centras 

Skuodo dekanato šeimos centras jau spalio mėnesį kvietė visą Skuodo bendruomenę dalyvauti 

adventinėje akcijoje ,,Mūsų rankomis sušildyta“. Tai baltų kalėdinių eglutės žaisliukų nėrimas vąšeliu. 

Šeimos centro iniciatyvą palaikė Skuodo dekanato dekanas, klebonas Saulius Damašius. Aktyviai akcijoje 

dalyvavo Skuodo senjorų klubas, Skuodo kaimo verslų,  amatų ir paslaugų mokykla, o pačios 

aktyviausios buvo Skuodo parapijos moterys ir merginos. Kai kurie akcijos dalyviai žaisliukų nėrė tiek, 

kiek šeimoje yra narių . 

Akcijos dalyviai nunėrė apie 300 angeliukų, snaigių ir burbulų. 

Žaisliukai originalūs, jų nereikėjo pirkti. Akciją vainikavo 

Kalėdinės eglutės puošimas Skuodo švenčiausios Trejybės 

bažnyčioje, gruodžio 23 dieną. Tądien eglę puošė Skuodo šeimos 

centro savanoriai ir vadovė Sandra Liutkuvienė, Skuodo 

Bartuvos progimnazijos 

šv. Juozapo ateitininkų 

kuopos nariai ir vadovė, 

mokytoja Stanislava 

Sandarienė. 

Eglute, spinduliuojančia širdžių ir rankų šiluma, galėjo 

pasidžiaugti ne vienas, atėjęs į šv. Mišias per šv. Kalėdas ar 

paprastą dieną. Akcija buvo skirta Šeimos metams užbaigti. 

                                                                               -sl- 

 

Šilalės dekanato Šeimos centras 

Nuo rugsėjo mėn. iki gruodžio mėn. Telšių vyskupijos Šilalės dekanato šeimos centre buvo organizuota 

16 seminarų šeimoms iš ciklo ,,Kartu per gyvenimą“. Seminaruose dalyvavo 89 klausytojai. Ciklo 

temomis ,,Kaip kalbėti, kad vieni kitus girdėtume“, „Langas į 

šeimos santykius“, „Kelias į sutarimą“, „Efekyvūs bendravimo 

būdai šeimoje“ buvo siekiama atkreipti dėmesį į šeimą kaip į 

vieną didžiausių ateities vertybių. Šiandieninė Lietuvos bei 

rajono situacija rodo, kad vis daugiau jaunų porų skiriasi ir ypač 

nukenčia vaikai, likę augti nepilnose šeimose. Šie seminarai 

skatino kviesti visuomenę atkreipti dėmesį į šeimos vertybes, 

jaunų šeimų stiprinimą, šeimos poziciją, vaikų psichologinę 

savijautą šeimoje.  

-pj- 

 

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

Besibaigiant 2014-iesiems – Šeimos – metams Telšių dekanato 

šeimos centre įvyko vakaras-susitikimas ,,Lėlės guodžia, 

moko, gydo“,  kurio viešnia – miela kraštietė, teatrologė 

lėlininkė, Klaipėdos universiteto dėstytoja Salomėja 

Burneikaitė. Vakaro metu, įsiklausę į įtaigius viešnios 

pastebėjimus apie tarpusavio santykių, bendravimo, vienas kito 

girdėjimo šeimoje svarbą, dalyviai pasijuto viduje prisipildę 

esminių, prasmingų, ypatingai svarbių dalykų.  

Plačiau skaitykite: www.telsietis.lt    

 

Angelų vakare pagerbtos Telšių šeimos 

Kasmet, besibaigiant metams, Telšių Žemaitės dramos teatre 

vyksta iškilmingas Angelų vakaras, kurio metu apdovanojami 

paprasti žmonės už nepaprastus darbus. Telšių dekanato šeimos 

centro iniciatyva 2014-ųjų – Šeimos – metų pabaigoje 

pagerbtos būtent šeimos. Keletą mėnesių Telšių rajono 

bendruomenė (įstaigos, organizacijos, parapijos, seniūnijos, 

individualūs asmenys) turėjo galimybę siūlyti kandidatus 

Bendruomeniškiausios, Meniškiausios, Gausiausios, 

Versliausios, Etnines tradicijas saugančios, Globėjiškiausios  

šeimos nominacijoms ir pastebėti ryškiausią per pastaruosius metus Draugiškiausią šeimai iniciatyvą. 

Organizatoriai sulaukė 25 išsamiai pateiktų siūlymų.  

Plačiau skaitykite: www.bernardinai.lt, www.pzemaitis.lt, www.tzinios.lt. 

                                -id- 

Šventosios šeimos diena Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje 

Pirmąjį sekmadienį po Šv. Kalėdų, Bažnyčioje švenčiant Šventosios Šeimos 

dieną, į Telšių šv. Antano Paduviečio katedrą gausiai rinkosi sutuoktinių poros. 

Sumos šv. Mišių, kurioms vadovavo ir pamokslą apie ypatingą krikščioniškos 

šeimos svarbą pasakė vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo 

Katedros administratorius kan. Domas Gatautas, metu sutuoktiniai buvo 

pakviesti atnaujinti santuokos dieną vienas kitam duotus pažadus. Po santuokos 

pažadų atnaujinimo kiekviena sutuoktinių pora 

sulaukė ypatingo vyskupo Lino Vodopjanovo 

dėmesio – jai skirto palaiminimo. Kan. Domas 

Gatautas visoms sutuoktinių poroms įteikė 

artėjančių Naujųjų – 2015-ųjų –  metų kalendorių 

,,Telšių vyskupijos bažnyčių altoriai“ – tarsi 

simbolinį priminimą ir linkėjimą, kad ir tolesnių 

metų kelią sutuoktiniai eitų ne tik kartu su šeima, 

bet ir sykiu su Dievu.  

Iškilmingas Šventosios Šeimos dienos paminėjimas Telšių šv. Antano 

Paduviečio Katedroje jau tampa sutuoktiniams svarbia tradicija: praėjusiais 

metais Santuokos pažadus atnaujino 10, o šiais metais – 70 sutuoktinių porų, 

kartu nuėjusių santuokos kelią nuo vienerių iki šešiasdešimt metų. Po šv. 

Mišių sutuoktinių bendrystė tęsėsi kan. Domo Gatauto iniciatyva surengtoje 

parapijos bendruomenės agapėje.  

        -id- 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://telsietis.balsas.lt/www.telsietis.lt
http://www.bernardinai.lt/
http://www.pzemaitis.lt/
http://www.tzinios.lt/
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Šiaulių vyskupijos Šeimos centras  

 

Sausio ketvirtąją, Trijų karalių sekmadienį, Šiauliuose vyko tradicinė Šeimų šventė 

Šeimų šventė, pavadinta „Šeima! Gyvenk tikėjimo džiaugsmu!“, šiauliečius ir svečius iš pačių įvairiausių 

Lietuvos miestų sukvietė jau 14 kartą. Aštuntą kartą ji rengiama 5000 vietų turinčioje Šiaulių arenoje. 

Daugeliui šeimų ji yra tapusi tradicine nekantriai laukiama švente, kurioje susitinka šeimos nariai, 

draugai, bendraminčiai, bendrakeleiviai. 

Eucharistijos aukai vadovavo šventės iniciatorius Šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS. Koncelebravo 

pirmą kartą šventėje dalyvaujantis apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro LÓPEZ QUINTANA, 

Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis KĖVALAS, Telšių vyskupas augziliaras Genadijus Linas 

VODOPJANOVAS OFM, Šiaulių vyskupijos kunigai. Didelį įspūdį paliko šv. Mišių metu giedojęs 

kamerinis choras „Aidija“, vadovaujamas Romualdo Gražinio. 

Savo homilijoje  Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas kalbėjo apie tai, kas šeimos gyvenime svarbiausia. 

Pirmiausia – tvirti pamatai. Antra – kad Kristus būtų valdovas. Trečia, kad visa, ko iš mūsų Dievas tikisi, 

būtų atlikta su nepaprastu atidumu, rūpesčiu ir meile. Ketvirta – 

Sekmadienio – pasiilgtos Viešpaties dienos šventimas, šv. 

Komunijos branginimas. Taip pat svarbu stiprinti vienas kitą ir 

vienas už kitą melstis. 

Iškilmingiausias šventės momentas – Santuokos priesaikos 

atnaujinimas – tai ir vienas gražiausių ir labiausiai jaudinančių 

šventės akcentų: sutuoktiniai atsistoja vienas kitam paduoti 

ranką bei pakartoja Santuokos metu prie altoriaus ištartus 

pažadus. Šiais metais pavyzdį šeimoms rodė tris dukras 

auginantys Aistė ir Raimundas Vaišvilai.  

Po šv. Mišių prasidedanti antroji – meninė šventės dalis kiekvienais metais pasiūlo kažką naujo. Šiais 

metais nuoširdžia daina šventės dalyvius sveikino Aurelija 

Čižauskaitė. Pirmą kartą muzikinį spektaklį specialiai Šeimų 

šventei pastatė šiauliečiai. Susirinkusieji gėrėjosi muzikinio 

spektaklio „Žanos d‘Ark misterija“ premjera. Spektaklį 

režisavo šiauliečių mylima ir vertinama režisierė Regina 

Steponavičiūtė. Inscenizavo Šiaulių universiteto docentė 

literatūrologė dr. Dalia Jakaitė. Vaidino Šiaulių dramos 

teatro aktoriai. Daug simpatijų pelnė jaunimo kamerinis 

choras „Atžalynas“, vadovaujamas Jurgitos Juozūnienės. 

-eg- 
 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras  

 

Šeimų šventė 

Šeimos metais kilo mintis Vilkaviškio vyskupijos Šeimų šventę, kuri keliaudavo per dekanatus, padalinti į 

mažesnes šventes, švenčiamas visuose dekanatuose pasirinktu laiku, bendradarbiaujant dekanams, 

parapijų kunigams ir dekanatų Šeimos centrams. Kadangi visos vyskupijos aktyvioms šeimoms susirinkti 

sunku rasti patalpas, dekanatų centruose susitikti patogiau. 

Šių metų pradžioje jau įvyko dvi dekanatų  šeimų šventės: sausio 4 d. Lazdijų dekanato Liškiavoje ir 

sausio 11 d. Prienų dekanato centre. Švenčių struktūra išliko panaši – šv. Mišios,  švenčiamos su 

vyskupijos ganytoju, agapė, užsiėmimai vaikams ir pranešimai tėvams apie tikėjimą, tarpusavio santykius 

šeimoje, kitų šeimų liudijimai apie savo santuokinio gyvenimo patirtį bei kultūrinė programa visai šeimai 

– koncertas ar spektaklis. 

Lazdijų dekanato šeimoms  apie veiklią meilę kalbėjo kauniečiai Živilė ir Mindaugas Adviloniai, turintys 

ir akademinių žinių, ir praktinės savanorystės patirties, liudijimu dalinosi Diana ir Evaldas Pukeliai iš 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Marijampolės, vaikų programa rūpinosi Otilija ir Liudvikas, koncertavo Veisiejų muzikantai, kurie 

susirinkusias šeimas pakvietė ir pašokti. Plačiau apie šią šventę: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,974. 

Prienų dekanato Šeimų šventėje taip pat dalyvavo Vilkaviškio vyskupas R. Norvila, kuris šv. Mišių 

homilijoje padrąsino susirinkusias įvairaus amžiaus šeimas. Vėliau poros atnaujino santuokos 

pasiryžimus, tėvai laimino savo vaikus. Parapijos namuose šeimoms kalbėjo svečiai iš Kauno  Vaidilė ir 

Dainius Šumskai, auginantys penkis vaikus, vedantys seminarus apie šventumo pasiekusias sutuoktinių 

poras. Jie dalijosi savo patirtimi, kaip atrado Dievo Motinos šeimų judėjimą ir aktyviai į jį įsijungė. 

Dainininkas Liudas Mikalauskas susirikusias šeimas pradžiugino puikiai atliktais linksmais ir rimtais 

kūriniais, kviesdamas pagroti smuiku ir jaunąjį atlikėją Nojų bei visus drauge pagiedoti „Lietuva brangi“. 

Švente rūpinosi Prienų šeimos centro savanorės Rūta ir Brigita, nuolat buvo jaučiama dekano J. Baliūno 

parama. 

-lb- 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 
 

Šeimadienis. Tai didžiausias Vilniaus arkivyskupijos renginys, jis vyko 2015 m. sausio 10 dieną. Ir nors 

ši šventė įvyko jau 2015 m., pasiruošimas vyko visą rudenį, o daugiausia darbų buvo gruodžio mėnesį. 

Direktorius A. Petronis dalyvavo organizaciniame komitete, davė interviu žiniasklaidai. 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-01-05-seimadienis-proga-kurios-neverta-praleisti/125941;    
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/69291/laba_diena_lietuva 
Kiti darbuotojai turėjo labai daug ,,nematomo“ darbo: lektorių paieška, temų derinimas, bendravimas su 

lektoriais ir liudytojais, bendruomenių lankymas, autorinių sutarčių sudarymas, techninės dalies 

paruošimas ir t.t. Įspūdžiais apie įvykusį Šeimadienį pasidalinsime kitame Aplinkraštyje. 

-js- 

 

 

Kauno arkivyskupijos kurija organizuoja susitikimų ciklą „Kunigai kavinėse“.  

Kviečiame dalyvauti! 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,974
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-01-05-seimadienis-proga-kurios-neverta-
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-01-05-seimadienis-proga-kurios-neverta-
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/69291/laba_diena_lietuva

