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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 
 
 

Bendra Lietuvos šeimos centrų veiklos ataskaita už 2014 metus 

 

 Viso Lietuvoje Šeimos centruose 2014 m. buvo 29 etatai ir darbavosi 559 savanoriai. 
 

Jaunimo rengimas šeimai. Su jaunimu Šeimos centrai darbuojasi visose vyskupijose. Daugiausia 

susitikimų su jaunimu buvo Kauno arkivyskupijoje, nes šioje vyskupijoje yra stipriausia “Pažink save” 

komanda. Visose vyskupijose įvyko 328 susitikimai su 5018 jaunų žmonių. 
 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui. Apie trečdals visų sužadėtinių parengiama Vilniaus 

arkivyskupijoje. Perpus mažiaus – Telšių vyskupijoje ir Kauno arkivyskupijoje. Viso per 2014 m. visose 

vyskupijose įvyko 6321 susitikimas, kuriuose dalyvavo 14902 sužadėtiniai. Nuotolinėje programoje 

viso dalyvavo 82 sužadėtinių poros.  
 

Pagalba šeimai iškilus problemai. Per 2014 m. įvyko 1117 konsultacijos 866 žmonėms. 673 terapijos 

ir mokymo grupių susitikimuose dalyvavo 890 žmonės. Įvyko 371 savipagalbos grupių susitikimas, 

kuriuose dalyvavo 276 žmonės. 
 

Šeimų ugdymas ir palaikymas. Per 2014 m. įvyko 52 šeimų stovyklos, kuriose dalyvavo 2094 žmonės; 

buvo 260 mokymų, paskaitų, susitikimų, kuriuose dalyvavo 2050 klausytojų; įvyko 822 šeimų maldos ir 

ugdymo grupių susitikimai, kuriuose dalyvavo 991 žmogus; 259 programų šeimoms susitikimuose 

dalyvavo 986 žmonės; 62 šeimų šventėse, rekolekcijose dalyvavo 12503 žmonės (be šeimų šventės 

Žalgirio arenoje). 
 

Pilietinės visuomenės kūrimas ir šeimos interesų atstovavimas. Įvyko 7 konferencijos 1140 dalyvių; 

skaityta 13 pranešimų kitų organizuotose konferencijose; pravestas 21 seminaras 723 dalyviams; įvyko 

10 paskaitų ir susitikimų 70 žmonių; įvyko 119 švenčių, susitikimų atlaiduose, maldingų kelionių. Per 

2014 m. įvyko 132 radijo laidos, straipsniai, interviu.  
 

Darbuotojų ugdymas ir palaikymas. 2014 m. 26 mokymuose, seminaruose, konferencijose dalyvavo 

509 darbuotojai ir savanoriai; įvyko 235 posėdžiai, susitikimai, kuriuose dalyvavo 701 dalyvis. 

Išleidome 10 Aplinkraščių ir 8 įvairius spaudinius. 

 
 

Mielieji, kaip ir kasmet norėtume susirinkti ir aptarti, kaip mums sekasi rengti sužadėtinius. 

Norime palikti daug laiko pabendravimui, pasidalijimui, pasikalbėjimui. Kelios darbo grupės bus 

skirtos mūsų ugdymui – tikime, kad jas ves kunigai.  
 

Metinė šeimos centrų konferencija 

Kaišiadorys, 2015 03 21 

 

„Sužadėtinių rengimas santuokai: iššūkiai, poreikiai, galimybės“ 
 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Preliminari darbotvarkė 
 9.30  –  Registracija   

10.00  –  Konferencijos atidarymas 

10.15  – Ganytojiškas žodis sužadėtinių rengėjams 

10.40  – „Rengimo santuokos sakramentui metodai pagal Bažnyčios mokymą. Lietuvos patirtis ir 

problemos“ (dr. N. Liobikienė) 

11.15 – „Rengimo santuokos sakramentui praktikos perspektyvos atsižvelgiant į Šeimos Sinodo įžvalgas” 

(Algis Petronis) 
12.00 –  Šv. Mišios Kaišiadorių katedroje 

13.00 –  Pietūs 

14.30 – Darbas grupėse: 

1)  Ką veikiame su grupe jaunavedžių  

2)  Kaip padėti sau kasdien iš naujo atsiversti  

3)  Kaip man sekasi kalbėti apie lytiškumą  

4)  „Esame nenaudingi tarnai.“ (Lk 17, 10)  arba ... kaip išvengti susireikšminimo  

5)  Ką dar galime padaryti grupės bendrystės kūrimui arba sužadėtinių grupės vedimo metodikos ir detalės  

6)  Santykis su Jėzumi. Kodėl tai svarbu?  

7)  Vedu grupę ir noriu pasidalyti patirtimi (pasidalijimo grupė) 

8)  Man sunku vesti grupę (pasidalijimo grupė) 

16.00 – Grupių pristatymas 

16.30 – Konferencijos pabaiga 

17.00 – Agapė 

 

-dl- 

  Jaunimo rengimas šeimai  
 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

„Pažink save“ savaitgalis Kretingos pranciškoniškajam jaunimui 

Sausio 9-11 d. vyko „Pažink save“ savaitgalis Kretingos 

rajone, Laukžemėje. Savanorius iš Kauno pakvietė 

Kretingos pranciškoniškasis jaunimas. Visoje savaitgalio 

programoje dalyvavo ir du broliai pranciškonai: kun. 

Antanas Blužas OFM ir brolis Carlo OFM. Visą laiką 

jautėme didžiulį jų palaikymą, gera buvo stebėti, kaip 

broliai geba suburti aplink save jaunimą ir būti jų draugais. 

Savaitgalis Kretingos jaunimui vyko su viltimi, kad ateityje 

ir Telšių vyskupijoje pradės veikti Šeimos centrų sukurta 

programa jaunimui „Pažink save“. 

Keletas atsiliepimų: 

 Tai buvo puiki proga pažinti save, nors tokius dalykus esu girdėjus, bet buvo įdomu sužinoti kažką 

naujo, kas papildė jau turimas žinias. Ypač buvo įdomu išgirsti gyvus liudijimus draugaujančių 

porų, sužadėtinių, nes jų patirtys ypač svarbios ir tampa pavyzdžiu (mergina, 19 metų). 

 Patiko visa pateikta informacija. Gerą įspūdį paliko trumpi filmukai. Jie leido įdėmiai įsiklausyti į 

temą. Patiko darbas grupelėse, bendros diskusijos  (vaikinas, 18 metų). 

 Patiko, kad jauni žmonės dalijasi ne tik savo, bet ir kitų patirtimis. Patiko temos, nes jos jau šiais 

laikais yra opi problema viso pasaulio ir būtent jūs (!) padėjote susivokti ir viską permąstyti iš 

naujo. Būtų pravartu kalbėti apie savižudybes, nes tai didelė Lietuvos problema” (mergina, 18 

metų). 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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 Man patiko savanorių pasakojimas. Informacija buvo pateikta rišliai, suprantamai, su 

nuoširdumu ir atvirumu, kuris manau palietė ne vieną (vaikinas, 18 metų). 

 Įdomu buvo sužinoti apie dvasinį skaistumą, pornografijos įtaką, moters vaisingumą ir 

kontraceptikų padarinius (mergina, 15 metų). 

 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2492&pg=2 

Daugiau nuotraukų iš savaitgalio:  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1556133251270593.1073741850.1406310306252889&type

=3                                                                                                                                                                -ll-                                                                                                                                                  

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

 

„Pažink save“ savaitgalis Truskavoje 

Sausio 30  vasario 1 dienomis Truskavoje vyko jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai 

programos „Pažink save“ savaitgalis. Į Truskavos parapijos namus susirinko 35 dalyviai iš įvairių miestų.  

 

Atsiliepimas: 

„Pažink save“ buvau antrą kartą, šiais metais važiavau 

kaip savanorė. Iš seminaro išsivežiau kažką naujo. Taip 

pat įgijau naujos patirties. Susipažinau su naujais, 

įdomiais žmonėmis. Po šio seminaro ilgai galvojau, kad 

reiktų pradėti ne tik Šeimos centriuke rinktis, bet pradėti 

eiti į mokyklas, supažindinti su „Pažink save“ veikla. Net 

nežinau, bet man asmeniškai „Pažink save“ seminaras 

yra aktualus, įdomus, bet šauniausia, kad jį veda jauni 

žmonės. Labai džiaugiuosi susipažinusi su Kauno 

komanda. Šaunu, kad buvo liudijimų, kurie dar labiau sustiprina „Pažink save“. Viskas buvo puiku ir 

šaunu. Tai iki kito susimatymo, šaunieji „Pažink save“ saviukai! (savanorė Paulina, 17 m.) 

Daugiau apie savaitgalį galite paskaityti interneto svetainėje: http://www.pvscentras.lt/302vykiai.html 

Projektą rėmė Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa ir Vokietijos katalikų solidarumo akcija Renovabis. 

-jm- 
 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 
 

Klaipėdos dekanato Šeimos centras 

Susitikimas su Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančiu jaunimu. Tikslas – susipažinti su šeimos centro 

veikla bei inicijuoti diskusiją apie  pornografijos įtaką asmenybei. 

GALITE SKAITYTI: Mindaugo Radušio straipsnį http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-12-28-

mindaugas-radusis-meiles-ilgesys-nerudija/125698  

-am- 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Sausio 29 d. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre vyko „Pažink Save“ užsiėmimas Vilniaus Jėzuitų 

gimnazijos septintos klasės moksleiviams. Patį užsiėmimą inicijavo aktyvios septintokų mamos, kurioms 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2492&pg=2
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1556133251270593.1073741850.1406310306252889&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1556133251270593.1073741850.1406310306252889&type=3
http://www.pvscentras.lt/302vykiai.html
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-12-28-mindaugas-radusis-meiles-ilgesys-nerudija/125698
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-12-28-mindaugas-radusis-meiles-ilgesys-nerudija/125698
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yra svarbu, kad jų vaikai gautų daugiau žinių apie lytiškumą, savęs suvokimą, pagarbą sau bei kitiems, 

santykius su draugais, priešinga lytimi bei šeimos nariais.  

 

Susitikime kalbėjome tema „Aš“. Susipažinome su 

jaunimu, pačia programa „Pažink Save“, diskutavome apie 

buvimą savimi šiandieniniame pasaulyje bei iššūkius, su 

kuriais susiduria jaunas žmogus. 

-da- 

 
 

 

Sužadėtinių rengimas 
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

 

Kauno Šeimos centras išsikėlė į naujas patalpas! Nuo šiol mus 

rasite Papilio g. 5. Kviečiame apsilankyti. Tel. (8 37) 207598.  

Pasikeitė ir sužadėtinių rengimo Santuokai tvarka. Sužadėtiniai 

registruojami telefonu 8 630 96365 I-II-III nuo 14-17 val. 

Plačiau apie sužadėtinių rengimą Kauno arkivyskupijoje 

skaitykite: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/site/files/file/_2014_news/Ka

uno-m-suzadetiniu-rengimo-santuokai-programu-aprasas2014-

2015.pdf  

 
Sužadėtinių rengėjų mokymai 

Sausio 16-17 d. Šeimos centre vyko sužadėtinių rengėjų 

mokymai. Iš Kauno arkivyskupijos dekanatų bei miesto 

parapijų atvyko net 47 dalyviai – daugiausia sutuoktinių 

poros. Mokymus vedė Lietuvos šeimos centro direktorė 

Dalia Lukėnienė ir Vijoleta  Vitkauskienė. Būsimieji 

sužadėtinių rengėjai gilinosi į 4 programos temas: „Kas 

mums svarbu“, „Bendravimas ir bendrystė“, „Kartu per 

permainas“, „Atleisti ir švęsti“. Grupelėse jie atliko 

sužadėtiniams skirtas pratybas, diskutavo, modeliavo įvairias 

šeimos situacijas, kėlė klausimus ir gilinosi į būsimų grupių 

specifiką, sužadėtinių išgyvenamas situacijas.  

Plačiau: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2517&pg=1  

-jl- 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos dekanato Šeimos centras 

Pastebėjimas dėl iš užsienio (konkrečiai iš Vokietijos) grįžtančių sužadėtinių: kartkartėmis pasitaiko 

porų, kurios Vokietijoje atsisakiusios mokėti mokesčius Bažnyčiai (kas prilygsta tikėjimo atsisakymui), 

nori susituokti LT. Džiaugiamės, jog dėl mūsų vyskupijoje sužadėtiniams privalomo kunigo siuntimo į 

pasirengimo santuokai kursus, išvengiama nesusipratimų. 

-am- 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/site/files/file/_2014_news/Kauno-m-suzadetiniu-rengimo-santuokai-programu-aprasas2014-2015.pdf
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/site/files/file/_2014_news/Kauno-m-suzadetiniu-rengimo-santuokai-programu-aprasas2014-2015.pdf
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/site/files/file/_2014_news/Kauno-m-suzadetiniu-rengimo-santuokai-programu-aprasas2014-2015.pdf
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2517&pg=1
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Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras rengia mokymus sužadėtinių vedantiesiems Vilniaus 

parapijoms. Mokymai vyko du savaitgalius: lapkričio mėnesį ir sausio mėnesį. Būsimiems sužadėtinių 

vedantiesiems buvo pristatoma programa ,,Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“. Ją kompetentingai 

pristatė Lietuvos šeimos centro direktorė D. Lukėnienė, pranešimus apie darbą grupėje, bendravimą skaitė 

Vilniaus šeimos centro direktorius A. Petronis, apie natūralų šeimos planavimą kalbėjo gyd. D. Serapinas, 

apie susitikimų vedimo metodiką ir turinį kalbėjo lektorius A. Svirbutas. Dalyviai klausė paskaitų, 

diskutavo ir kartu pietavo. Vasario mėnesį planuojamas dar vienas darbinis savaitgalis. 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Nuo 2005 m. pavasario Panevėžio vyskupijos Šeimos centre pradėta Mamos mokyklėlė šiais metais 

skaičiuos veiklos 10-metį. Gera prisiminti svarų gydytojos Bangos Kulikauskaitės indėlį pradėjus 

organizuoti šią mokyklėlę. Dėkojame lektoriams, kurie šiandien skaito paskaitas ir savo žiniomis dalijasi 

su besilaukiančiomis šeimomis.  

2015 m. sausio mėnesį vyko pirmasis Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlės ciklas, kuriame lankėsi 56 

dalyviai. 

Projektą finansuoja Vokietijos Privatus fondas. 

-jm- 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

 

MALONIAI KVIEČIAME! 
 

Tėvystės įgūdžių ugdymo seminarų ciklas 

 „KAIP SUSIKALBĖTI SU SAVO VAIKU“ 
 

tai 10 praktinių tėvystės įgūdžių tobulinimo užsiėmimų, kurie vyksta kartą per savaitę 

šeštadieniais, po 4 ak. valandas, t.y. 10 - 14val.   
 PAGRINDINĖS TEMOS:  

• Kodėl vaikai neklauso? 

• Ribos ir taisyklės. 

• Drausmė be bausmių. 

• Kai jausmai varo iš proto... 

• Kasdieninių konfliktų sprendimas.  

• Šeimos susirinkimas.  

• Pagyrimai ar padrąsinimai.  

Kurso pradžia            • Kaip išugdyti savimi pasitikintį vaiką? 

2015 m. vasario 14 d., šeštadienį, 10 val.       • Pozityvus savęs vertinimas. 
 

Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro mažojoje salėje „Žemės druska“  

(Tilžės g. 186, Šiauliai). 

Kursą veda I-os kategorijos psichologė SILVA STRIUNGA  
 

                 Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

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

Telšių dekanato Šeimos centras 

Apibendrinta Šeimos metų ,,Kad Jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15, 11) veikla 

Besibaigiant sausiui Telšių dekanato šeimos centre apžvelgta 

2014-ųjų – Šeimos metų ,,Kad Jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ 

(Jn 15, 11) – veikla. Susitikimo, kuriame dalyvavo Telšių 

vyskupijos šeimos centro atstovai, Telšių dekanato parapijų 

klebonai, Telšių dekanato šeimos centro vykdytų projektų 

koordinatoriai ir partneriai, metu pristatyta 2014-ųjų metų veikla 

nuo statistikos (į Santuoką palydėtos 97 sužadėtinių poros, 

įgyvendinti 4 projektai) iki per visus metus vykusių renginių 

kalendoriaus, kuriame pačių įvairiausių veiklų spektras: tėvystės įgūdžių grupės ,,Sėkmingos tėvystės 

gebėjimų ugdymas“, DVD seminarai sutuoktiniams, dekanato šeimų vasaros stovykla, šviesieji vakarai, 

vakarai-susitikimai šeimoms, parodos, Negimusio kūdikio dienos minėjimas, kartu su Telšių rajono 

savivaldybe surengtas Angelų vakaras, kuriame iškilmingai  pagerbtos Telšių dekanato šeimos, 

Šventosios šeimos diena Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje, kuomet Santuokos Sakramento pažadus 

atnaujino per 70 sutuoktinių porų ir kt. Siekiant tobulėti ir gauti grįžtamąjį ryšį, susitikimo dalyvių 

paprašyta atsakyti į keletą klausimų, susijusių su Telšių dekanato šeimos centro veikla. Tolesnė Šeimos 

metų refleksija vyko agapėje, į kurią pakvietė Telšių dekanato šeimos centro komanda.  
 

Vyskupo Lino Vodopjanovo OFM palydimos katechezės 

Telšių dekanato šeimos centre 

Nuo 2015 m. pradžios ketvirtadienio vakarais Telšių dekanato 

šeimos centre vyksta DVD katechezės su VDU Katalikų 

teologijos fakulteto dėstytoju doc. dr. A. Lukoševičiumi, jų 

palydėtojas – vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. 

Katechezės, kuriomis vis labiau domisi ne tik telšiškiai, bet ir 

aplinkinių parapijų žmonės, tęsis iki balandžio mėnesio. 

-id- 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 
 

Alytaus dekanato Šeimos centras 

Alytaus dekanato šeimos centre nuo sausio 14 d. šeimoms ir savanoriams vyksta susitikimai pagal 

„Pasaulinės lyderystės“ konferencijos medžiagą. Užsiėmimus veda šeimos centro savanorė Agnė 

Kazlauskienė. 
 

Lazdijų dekanato Šeimos centras 

Lazdijų dekanato šeimos centro savanorė Daiva Česnulevičienė Kapčiamiestyje veda Efektyvios tėvystės 

mokymų grupę. 
 

Marijampolės dekanato Šeimos centras 

Marijampolės dekanate – Lina Braukylienė tęsia kasmėnesinių susitikimų ciklą sakramentams 

besiruošiančių vaikų tėvams Liudvinavo ir Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijose. Vasario 1 d. 

vyko susitikimai tema „Sakramentai“: kaip sąmoningai švęsti juos drauge su savo vaikais, kokia jų 

prasmė; pagilintas supratimas apie Santuokos sakramentą. Lygiagrečiai vyksta užsiėmimai vaikams. 

-lb- 

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

Sausio 27 d. 11 val. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre vyko seminaras žmonoms, mamoms 

,,Santykių statyba šeimoje“. Šį seminarą vedė sutuoktiniai Junevičiai. Nors susitikimas vyko anksti ryte, 

moterims tema pasirodė labai aktuali, jos pačios uždavinėjo rūpimus klausimus, gilinosi į temą. Lektoriai 

dalinosi savo patirtimi, kalbėjo apie tai kaip ,,statyti“ santykius, kaip išgyventi krizes, ką daryti 

nepasiteisinus lūkesčiams.  Susitikime dalyvavo 20 mamų. 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 
 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Širvintų dekanato Šeimos centras 

Maldos grupė pradeda dvasines pratybas „Eik į savo kambarėlį“ 

Širvintų dekanato šeimos centro savanoriai Pašvęstojo gyvenimo metais ypatingą dėmesį nutarė skirti 

kasdienei maldai. Ieškojome įvairių maldos formų, kaip galėtume sustabdyti rutinos laiką, ir sustojome 

ties dvasinėmis pratybomis, pagrįstomis šv. Ignaco Lojolos mokymu, „Eik į savo kambarėlį“. Pasirinkimą 

lėmė trumpi, susimąstyti kviečiantys pasakojimai, pateiktos Šventojo Rašto nuorodos bei taiklūs 

klausimai, atveriantys vis naujas Evangelijos ir žmogaus širdies gelmes, skatinantys pažinti Dievą ir save, 

raginantys ieškoti savo vietos pasaulyje.  

Dvasines pratybas atliekame kiekvieną dieną. Aptarti, kaip mums sekasi, kas buvo neaišku atliekant 

pratybas, susirenkame kas antrą penktadienį. Džiugu tai, kad dvasinių pratybų praktiniai patarimai padeda 

atsiverti Dievui, moko, kaip melstis, medituoti ir kontempliuoti Šventąjį Raštą, įveikti iškylančius 

dvasinius sunkumus bei priimti teisingus sprendimus. Aptardami, kaip mums sekasi atlikti dvasines 

pratybas, pastebėjome, kad pasidalinimai suartina mus ne tik su Dievu, bet vienus su kitais. Kyla daug 

teologinių klausimų, į kuriuos drauge ieškome atsakymų, prašome dvasios vadovo kun. Vido Bernardo 

Sajetos pagalbos. Anot savanorės Neringos, iš pradžių labai sunku surasti laiko pratyboms. Atrodo, kad 

visa diena kupina rūpesčių ir nėra kada sustoti, o pratybos juk reikalauja įsipareigoti ir maldai skirti 

mažiausiai pusvalandį. Vėliau atsiranda troškimas greičiau jas pradėti. Man šios pratybos yra tarsi 

rekolekcijos kiekvieną dieną, o kasdieniniai darbai virsta dvasinėmis pratybomis. 

Linkime sau ir kitiems, kurie pradėjo tokias pratybas, žingsnis po žingsnio, diena po dienos vis geriau 

suvokti, kaip gyventi iš tiesų visavertį gyvenimą. 

Šeimos centro savanorė Laura Kirtiklienė 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

 

Parapijų šeimos sekcijų vadovų susirinkimas 

Sausio 29 d. Kauno I dekanato Šeimos centre vyko parapijų 

Šeimos sekcijų vadovų susirinkimas. Dalyviai pasidalijo šios 

dienos aktualijomis bei artimiausiais veiklos planais. Šiuo metu 

didelis dėmesys skiriamas parapijų Atsinaujinimo dienoms 

pasirengti. Tikimasi, kad į šiuos renginius įsitrauks ne tik 

aktyvieji parapijiečiai, bet apsilankys ir retai šv. Mišiose 

dalyvaujančios šeimos. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Vasario 14 d. 20–23 val. parapijų šeimos kviečiamos dalyvauti Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje už 

Lietuvą Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. 
 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2521&pg=1 

-jl- 

 

Renginiai visuomenei 
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 
 

Vakaras šeimoms Kauno Technologijos Universitete 

Sausio 9 d. pilnutėlėje KTU salėje vyko šeimų vakaras. Vakare 

savo šeimos gyvenimo patirtimi dalijosi neeilinė sutuoktinių pora, 

atvykusi iš Ispanijos – Rosa ir Josemarija Pichai, aštuoniolikos 

vaikų tėvai. Šio atvykimo į Lietuvą proga išleista ir Rosos Pich 

knyga, ,,Kaip būti laimingu turint vieną, du, tris ir daugiau 

vaikų?“ Šiame vakare svečiai atsakė į dalyvių klausimus, trumpai 

dalijosi ir pačios šeimos, kurios savanoriauja Šeimos centre, yra 

susibūrusios Šeimų universitete ar kitose bendruomenėse. 

 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2486&pg=2 

-jl- 

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

 

Sausio 29 d. Panevėžio r.  Žibartonių pagrindinėje mokykloje vyko diskusija 

„Patirtis mus skatina žengti į priekį“. Apie saugumą mokykloje ir šeimoje, 

bendravimo ypatumus, tėvų ir vaikų tarpusavio santykius kalbėjo PVŠC 

direktorė J. Šaumanienė. Vėliau ji pasidalijo savo įspūdžiais apie renginį: 

„Pirmą kartą teko kalbėti ir diskutuoti tokioje auditorijoje, kurioje buvo ir tėvai, 

ir vaikai, ir mokytojai. Tai buvo savotiškas iššūkis. Tačiau dabar galiu drąsiai 

pasakyti, jog daug prasmingiau kalbėti vaikams, kai girdi jų tėvai, o taip pat 

žymiai naudingiau su tėvais aptarti vaikų problemas ir gerąsias savybes, girdint 

vaikams ir mokytojams. Tuomet diskusija tampa atviresnė ir, manau, labiau 

įsimintina“.                   -jm- 
 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 
 

Gargždų dekanato Šeimos centras 

Gargždų dekanatui – 15 metų 

Sukaktis kiekvieno gyvenime  įneša permainų vėjo... Ar būtų minima žmogaus sukaktis, ar darbas vienoje 

darbovietėje, o gal kokio nors centro minėjimas... Bet kuriuo atveju prabėgę metai priverčia sustoti ir 

susimąstyti apie nuveiktus darbus, sutiktus žmones, įveiktas kliūtis siekiant geresnio būvio... 

Sausio 9 d. buvo paminėtas Gargždų dekanato Šeimos centro 15-kos metų jubiliejus. Tą vakarą Šeimos 

centro savanoriai, draugai, vadovai bei garbūs svečiai – visi rinkosi į bažnyčią padėkoti Dievui už 

nuveiktus darbus. Po pamaldų didelis būrys sugūžėjo į Gargždų kultūros centrą, kur vyko šventinis 

vakaras. Nors lauke buvo gana žvarbu, visi tuoj sušilo išvydę Šeimos centro vadovų Adelijos ir Stasio 

Radžių plačias šypsenas ir padėkos žodžius visiems susirinkusiesiems. Adelija netramdydama jaudulio 

dėkojo: „Ačiū, kad  nepabūgote žvarbaus vėjo, o čia pasišildysim geru žodžiu, šypsena, dainomisˮ.    

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2521&pg=1
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2486&pg=2
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Lieka tik palinkėti, jog Gargždų dekanato Šeimos centras ir toliau taip uoliai ir nuoširdžiai ruoštų 

jaunavedžius, įkvėptų juos šeimos gyvenimui. O į maldos grupeles atėję žmonės, pajustų, jog gyvenimas 

išties nuostabus ir kupinas stebuklų... 

-ar- 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras  

 

Dekanatų „Šeimadieniai“ 

Sausio antrą pusę dekanatų šeimų dienos vyko Marijampolėje (sausio 18 d.) ir Aleksoto dekanate 

Aukštojoje Panemunėje (sausio 25 d.). Švenčių turinys panašus: Eucharistijos šventimas su vyskupu 

R. Norvila, programa šeimoms pagal amžių – atskirai tėvams ir vaikams, agapė, kultūrinė programa 

(koncertas, spektaklis).  

Plačiau apie šventes: 

 http://marijampolietis.balsas.lt/marijampole-naujienos/marijampolieciai/marijampoles-dekanato-

seimadienis-12511;   http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,988  

http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,994                  

-lb- 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 
 

Mintys po Šeimadienio.  

Vilniaus arkivyskupijos rengtas Šeimadienis vyko sausio 10 d. ir dabar jau atrodo, kad tai seniai įvykęs 

renginys... Bet geras renginys, turbūt yra tas, apie kurį dar ilgai vyksta diskusijos, kuris palieka širdyje 

prisiminimus, įkvepia kažką daryti toliau. Todėl pasibaigus Šeimadieniui visos darbo grupės, taip pat ir 

mūsų Šeimos centro darbuotojai susirinkome šventės aptarimui. Norime pasidalinti keletu minčių iš 

aptarimo, kurias galbūt galėsite pritaikyti organizuodami renginius savo vyskupijose: pasitikėti Savo 

Ganytojo vizija. Mūsų arkivyskupas viso pasirengimo šventei metu mus drąsino ir sakė, kad žmonės ateis 

į renginį, kad jiems reikia tokios šventės, priminė, kad turime pasitikėti Dievu. Tokie žodžiai labai palaikė 

ir įkvėpė, nes kartais tikrai apnikdavo stiprios abejonės, ar žmonės ateis, ar jiems to reikia, ar jie 

,,nepersisotinę“ Vilniuje vykstančiais renginiais. Vyskupų palaikymas, jų dalyvavimas bendruose 

susirinkimuose buvo labai stipri parama.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://marijampolietis.balsas.lt/marijampole-naujienos/marijampolieciai/marijampoles-dekanato-seimadienis-12511
http://marijampolietis.balsas.lt/marijampole-naujienos/marijampolieciai/marijampoles-dekanato-seimadienis-12511
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,988
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,994
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Labai svarbu suvienyti jėgas ir pasiskirstyti konkrečiais 

darbais.  Šeimadienio organizavime dalyvavo visi 

arkivyskupijos centrai ir kitų katalikiškų organizacijų 

atstovai, prie reklamos, bilietų platinimo labai daug prisidėjo 

broliai kunigai bei vienuoliai. Toks bendras darbas ne tik 

suvienijo, bet turėjome galimybę geriau susipažinti vieni su 

kitais. Dabar darant bendrus darbus yra daug paprasčiau 

bendradarbiauti. 

Daug davė darbas su parapijomis (programos šeimoms 

pristatymas, parapijų lankymas). Ypatingai džiugu buvo 

matyti šeimas, atvykusias iš aplinkinių parapijų. Tai rodo, 

kad informacija gali pasiekti net atokiausias parapijas, ir kad 

tie žmonės taip pat domisi Bažnytiniu gyvenimu. 

Svarbu, kad programa būtų pritaikyta visai šeimai. Turbūt 

gana įprasta daryti vaikų tarnybas, bet labai svarbu tokiuose 

renginiuose nepamiršti paauglių ir jaunimo, nes jie taip pat 

ieško savo vietos Bažnyčioje. Manome, kad labai vykusi 

mintis buvo daryti pranešimus, kad jie būtų aktualūs 

įvairioms amžiaus grupėms. 

Žinoma, visų svarbiausia – malda. Supratome, kad svarbu 

melstis prieš renginius, per renginius, bet ne ką mažiau svarbu melstis – dėkoti ir po renginio. Turime 

nepamiršti būti dėkingi žmonės, nes viskas, ką turime ir net ką darome, tik iš Jo malonės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/

