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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 
  Šv. Kazimieras (1458– 1484) 

 

Neseniai pažymėjome kol kas vienintelio Lietuvos Šventojo Kazimiero dieną. 

Žemiškasis šio šventojo gyvenimas buvo trumpas (25 metai), tačiau intensyvus ir 

visavertis. Jis buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio bei Lenkijos karaliaus 

Kazimiero III ir Austrijos princesės Elzbietos Habsburgaitės sūnus. Trylikametis 

Kazimieras buvo numatytas Vengrijos karaliaus sosto paveldėtoju, tačiau, 

nesėkmingai susiklosčius karo žygiui, grįžo į tėvynę tęsti mokslų ir talkinti tėvui 

įvairiuose valstybės reikaluose. Šv. Kazimieras nėra tik leliją laikantis kilmingas, 

skaistus, silpnos sveikatos, pamaldus jaunuolis iš tolimų laikų. Iš tiesų karalaitis 

Kazimieras valdė kraštą, patarinėjo savo tėvui karaliui Kazimierui III, buvo gabus 

valstybės finansinių reikalų tvarkytojas. Nebuvo prisitaikėlis, išdrįso laužyti 

karaliaus dvaro etiketą. Laikėsi griežtos dienotvarkės: rytą – šv. Mišios, dieną – darbas, vakare – ligonių 

lankymas, vargšų šelpimas. Ypatingas savo gyvenimo taisykles šv. Kazimieras buvo suformulavęs taip: 

„Po Dievo labiausiai reikia mylėti teisingumą ir tiesą“; „Nieko nėra garbingiau pasaulio vadovams, kaip 

tarnauti Kristui vargdienių ir bedalių asmenyje“; „Verčiau mirti, negu susitepti“. Karalaitis Kazimieras 

buvo gabus, išsilavinęs, iškalbingas, mokėjo daug kalbų, tačiau karuose patyręs nesėkmių, žinojo, ką 

reiškia vienatvė, ilgesys, alkis ir nepritekliai.  

Jis mirė džiova 1484 m. kovo 4 d. per šv. Mišias. Šv. Kazimieras buvo kanonizuotas 1604 m. 

Popiežius Urbonas VIII 1634 m. paskelbė jį Lietuvos globėju. Tuo pačiu metu jo kūnas buvo perkeltas į 

Vilniaus katedrą ir čia iki šiol gerbiamas puošniausioje koplyčioje. 1948 m. Pijus XII paskyrė šv. 

Kazimierą Lietuvos jaunimo globėju. 

 
 

Šventasis Tėvas Pranciškus šia malda prašė visų mūsų melsti už Vyskupų sinodą, skirtą šeimai. 

Kviečiame šiais metais nepamiršti maldos į Šventąją Šeimą, kad nors iš dalies matytume Dievo 

sumanymų šeimai grožį. 

Malda į Šventąją Šeimą 
Jėzau, Marija ir Juozapai, 

įsižiūrėdami į jus, 

mes patiriame tikrosios meilės spindesį, 

tad kreipiamės į jus pasitikėdami. 

Šventoji Nazareto šeima, 

padėk ir mūsų šeimoms būti bendrystės 

ir maldos židiniais, 

Evangelijos mokyklomis, mažosiomis 

namų Bažnyčiomis. 

Šventoji Nazareto šeima, 

niekada šeimose tenebūna smurto, 

susvetimėjimo ir nesantaikos, o kiekvienas 

sužeistas ar papiktintas, 

kuo greičiau tesulaukia paguodos ir tepagyja. 

Šventoji Nazareto šeima, 

būsimasis Vyskupų sinodas 

teatnaujina šeimos šventumo ir 

neišardomumo suvokimą, 

tepadeda matyti šeimoje atsispindinčių 
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Dievo sumanymų grožį. 

Jėzau, Marija ir Juozapai, 

išgirskite ir išklausykite mūsų maldavimą. 

Amen. 

 

Išleidome šios maldos skrajutes. Jas galėsite rasti pirmiausia vyskupijų šeimos centruose, o vėliau 

bažnyčiose. 

-dl- 

 

 

 

Sužadėtinių rengimas santuokai 

iššūkiai, poreikiai, galimybės 
Konferencija sužadėtinių rengėjams 

2015 m. kovo 21 d. 
Kaišiadorys (Gedimino g. 40, Kaišiadorių kultūros centras) 

 

9.00    Registracija 

10.00  Konferencijos atidarymas (J E Kaišiadorių vyskupo J. Ivanausko žodis konferencijos dalyviams) 

10.20  J E Kardinolo A. J. Bačkio ganytojiškas žodis sužadėtinių rengėjams 

10.45  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 (A. ir D. Ruzgai) 

2. Kasdien iš naujo atsiversti (mons. teol. dr. A. Jurevičius) 

3. Kaip man sekasi kalbėti apie lytiškumą (J. Bernatonienė) 

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

5. Ką sakyti ir ko nesakyti sužadėtiniams (I. Ir R. Aušrotai) 

6. Santykis su Jėzumi labai svarbus. Kaip šia žinia dalytis su kitais (kan. V. Ačas) 

7. Vedu grupę ir noriu pasidalyti (pasidalijimo patirtimi grupė, dr. N. Liobikienė) 

8. Man sunku vesti grupę (pasidalijimo patirtimi grupė; A. Petronis ir A. Svirbutas) 

16.00  Grupių pristatymas 

16.40  Konferencijos pabaiga 

17.00  Agapė 

 
REGISTRACIJA savo vyskupijos šeimos centre iki kovo 17 d. 

Daugiau informacijos 8 37 20 82 63 arba www.lietuvosseimoscentras.lt 

Vaikams atskira programa 
Organizatoriai: Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras ir Lietuvos šeimos centras 

Rėmėjas Vokietijos solidarumo akcija RENOVABIS 

P R O G R A M A 
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  Jaunimo rengimas šeimai  
 

 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 
 

Vasario mėnesį kiekvieną pirmadienį vyko jaunimo rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo skaistumo 

linkme užsiėmimai. Penkiuose susitikimuose dalyvavo po 16 moksleivių, besiruošiančių priimti 

Sutvirtinimo sakramentą. Su moksleiviais kalbėta temomis „Kelias nuo sutvirtinimo iki santuokos 

sakramento“, „Bažnyčios mokymas apie šeimos planavimą“, „Gyvybės stebuklas“. Susitikimus vedė gyd. 

J. Horbačiauskienė, kariškis R. Valčiukas.  

-jb- 

 

Sužadėtinių rengimas 
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Sužadėtinių rengėjų mokymai  

Vasario 21-22 d. Šeimos centre vyko tęstiniai sužadėtinių rengėjų mokymai. Šio antrojo seminaro tema 

buvo „Grupinis darbas“. Gausiai susirinkusius dalyvius – iš viso 53 savanorius iš įvairių Kauno 

arkivyskupijos dekanatų, parapijų ir rektoratų – pasveikino Kauno arkikatedros bazilikos administratorius 

kun. Evaldas Vitulskis. Po palaiminimo dalyviai pasiskirstė į dvi atskiras grupes. Vienoje grupėje 

mokymus vedė psichologas ir psichoterapeutas Andrius Gota, kitoje – psichologė Kristina Ušackienė 

(kartu su vyru Dainiumi). 

 
 
 
 

Keletas atsiliepimų: 

 Supratau, kad norint dirbti su grupe reikia labai gerai pažinti save. 

 Patiko galimybė susivokti savyje, savo jausmuose, būsenoje. Labai patiko dalyviai – entuziastingi, 

protingi, aktyvūs, su humoro jausmu. 

 Man labiausiai patiko tai, kad buvome supažindinti su įvairiausiomis situacijomis, kurios 

pasitaiko kursų vedimo metu. Supratau, kad grupės būna labai skirtingos. 

 Labai gera idėja suvaidinti grupės darbą, siūlyčiau būtinai tai naudoti ateityje. Reikėtų aiškiau 

išdėstyti programą – kokie tikslai, ką veiksime ir tiksliai laikytis grafiko. 

 Įdomu, kai grupė, žmonės dalijasi savo patirtimi, ją analizuoja, neturi baimių, kad bus nesuprasti, 

nepriimti ir pan., o aktyviai dalyvauja, yra motyvuoti, suvokia šių užsiėmimų naudą ir reikšmę. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2557&pg=1  

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Sužadėtinių rengėjų mokymai 

Kovo 6-7 d. Šeimos centre vyko seminaras „Krikščioniškas požiūris į lytiškumą“ skirtas sužadėtinių 

rengėjams. Jį vedė VDU dėstytoja, Šeimos centrų Lietuvoje įkūrėja ir globėja doc. dr. Nijolė Liobikienė. 

Lektorė atkreipė dėmesį į šiuolaikiniame pasaulyje meilei ir šeimai nepalankų kontekstą ir šeimų 

bendruomenių kūrimo svarbą. Tai yra mūsų misija. Išgirsta teorinė medžiaga visus skatino susimąstyti, o 

nuobodžiauti neleido vaidmenų žaidimai. 

 

Keletas atsiliepimų: 

 Dinamiški, gražūs pranešimai, gal greičiau 

pokalbiai. Smagu klausyti paprasto, iš didelės 

širdies ir patyrimo sklindančio žodžio, kuris taiko 

lyg skalpelis į kasdienybės pūlinius. 

 Patiko tiek turinys, tiek metodai. Labai praturtino 

žinias, kaip galima vesti grupes, mokymus. Labai 

tiko linksmos istorijos, iliustracijos. Tikrai didelis 

žinių bagažas. Nuostabiai išlaikyta ramybė ir 

atsakymų turėjimas į kiekvieną klausimą. Labai 

informatyvu, paremta faktais. 

 Patiko paskaitos forma, „lengvumas“, paprastumas, nors tema labai plati ir sudėtinga. Gal galėtų 

būti labiau konkretizuojama informacija mūsų pasiruošimui. 

 Džiaugiuosi, kad galėjau atnaujinti žinias, įgytas studijų metu. Pabaigoje užsiėmimų jautėsi 

didelis nuovargis, todėl informaciją buvo sunkiau įsisavinti. 

 Patiko išsamus ir gilus požiūris į žmogų, patiko, kad buvo kalbama pavyzdžiais. Atradau tezių, 

kaip pagrįsti Bažnyčios pozicijas. 

 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2586&pg=1 

-jl- 
 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

 

Savaitgalio mokymai sužadėtinių vedantiesiems. III dalis 

Jau trečią savaitgalį į Vilniaus arkivyskupijos šeimos centrą rinkosi poros, norinčios ir besiruošiančios 

vesti grupes sužadėtiniams parapijose. Penktadienį 7-to ir 8-to susitikimo turinį pristatė sužadėtinių 

mažose grupėse Vilniuje programos koordinatorius A. 

Svirbutas. 

Šeštadienį mokymus vedė br. Pijus OP. Jis vedė 

užsiėmimus apie Sakramentus, bei Santuokos 

sakramentą. Po pietų mokymus vedė sesuo L. 

Striokaitė. Ji kalbėjo apie Santuokos sakramento teisę 

ir nagrinėjo konkrečius pavyzdžius iš teisinės 

praktikos pusės. Dalyviai diskutavo, klausė jiems 

aktualių klausimų, vaišinosi. Mokymuose dalyvavo 23 

dalyviai.   

-js- 
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Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

 

Elektrėnų dekanato Šeimos centras 

Tėvystės mokymai 

Pagal privataus fondo projektą EDŠC vyksta paskaitų ciklas tėvams, kurio tikslas ugdyti tėvystės įgūdžius 

temomis „Ko labiausiai reikia mūsų vaikams“, „Tėvų tarpusavio santykiai“, „Bažnyčios mokymas apie 

lytiškumą“, „Kaip kalbėti apie lytiškumą su paaugliais“, „Tikėjimo perdavimo šeimoje svarba“.  Paskaitas 

skaito KVŠC savanorė, psichologė R. Truskauskienė. Tėvai džiaugiasi naudingomis paskaitomis, šiltu 

bendravimu, tėvystės įgūdžių atnaujinimu.  

Vievio parapijoje kiekvieną antradienį renkasi poros į DVD peržiūrą „Per juokus į geresnę santuoką“. 

Poros juokiasi, dalijasi savo patirtimi ir įspūdžiais. 

-vn- 

Širvintų dekanato Šeimos centras 

Vasario 14 d. Širvintų dekanato jaunuoliai ir kelios šeimos dalyvavo Kauno arkivyskupijos 

organizuotame renginyje „Mylėk ir daryk ką nori“. Dalyvius sužavėjo ses. Annos Nobili (Italija), šokėjos, 

gyvenimo istorija.  Anot jos, Dievas žmogų gali visur susirasti – netgi naktiniame klube ir atvesti... iki 

vienuolinio gyvenimo (Šv. Nazareto namų seserų darbininkių bendruomenėje). Atminty ypatingai išliko 

Michaelio Patricko Kelly koncertas ir vedama adoracija.  

Šeimos centro savanoriai tęsia maldos grupės susitikimus „Eik į savo kambarėlį“. Kiekvieno 

susitikimo metu prisijungia vis nauja šeima. 

-lk- 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Užgavėnės Šeimos centre 

Vasario 18 d. arkivyskupijos Šeimos centre besirenkantys 

dienos grupės vaikai kartu su socialine darbuotoja Žaneta 

Šimkiene bei dviem socialinį darbą studijuojančiomis 

studentėmis šventė Užgavėnes. Visą mėnesį vaikai Šeimos 

centre mokėsi autentiškų Užgavėnių giesmių, gilinosi į šventės 

tradicijas, rinkosi personažus. Vaikai aplankė Senamiestyje 

įsikūrusius muziejus, keletą kavinių ir įstaigų, kur 

atliekamomis giesmėmis linksmino darbuotojus ir lankytojus, 

o šie vaišino „įsibrovėlius“ blynais, saldainiais ir spurgomis. 

Keletas muziejų pakvietė vaikus į nemokamas ekskursijas.   

 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2556&pg=1 

-jl- 
 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 
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Santuokos kursas Šiaulių vyskupijoje 
 

„Santuokos kursas“ – tai septynių dalių mokymo kursas sutuoktiniams, skirtas poros santykiams 

stiprinti.  

Jeigu esate santuokoje jau ne vienerius metus, jeigu nebeprisimenate, kada paskutinį kartą buvote 

su savo sutuoktine/sutuoktiniu pasimatyme, jeigu jūsų santykius nugulė kasdienybės dulkės – šis 

seminaras kaip tik jums. Atstatysite santykius, į savo porą pažvelgsite kitaip, pasinersite į 

prisiminimus ir atgis jūsų tarpusavio bendrystė. 

Kurso temos: 

 Tvirti pamatai 

 Bendravimo menas 

 Konfliktų sprendimas 

 Atleidimo galia 

 Artimųjų įtaka – praeitis ir dabartis 

 Geras seksas 

 Veiksni meilė 

Kursas prasideda balandžio 10 d. (penktadienį) 18 val. Susitikimai vyks Šiaulių vyskupijos 

Pastoraciniame centre, salėje „Žemės druska“( Tilžės g. 186, Šiauliai) 
 

Būtina registracija:  

 el. paštas svscentras@gmail.com,  

 tel. nr. (8 41) 52 06 26,    Organizatorius:  

 mob. tel. +3706 5273662         Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

 

MALONIAI KVIEČIAME! 

Tėvystės įgūdžių ugdymo seminaras 

 „KAIP SUSIKALBĖTI SU SAVO VAIKU“ 
 

2015 m. kovo 27 d. 18-22 val. 

Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje (Ventos 11a, Kuršėnai) 
 

2015 m. kovo 28 d. pradžia 10-14 val. 

adresu: S. Nėries g. 14, Kelmė 

 

PAGRINDINĖS TEMOS:  • Kasdieninių konfliktų sprendimas.  

• Kodėl vaikai neklauso?  • Šeimos susirinkimas.  

• Ribos ir taisyklės.   • Pagyrimai ar padrąsinimai.  

• Drausmė be bausmių. • Kaip išugdyti savimi pasitikintį vaiką? 

• Kai jausmai varo iš proto... • Pozityvus savęs vertinimas. 
 

Seminarą veda I-os kategorijos psichologė SILVA STRIUNGA  

Bus galimybė gauti seminaro išklausymo pažymėjimą. 

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

 

Klaipėdos dekanato Šeimos centras 

Baigėsi Santuokos kurso ciklas, organizuotas Klaipėdos Marijos 

Taikos Karalienės bažnyčios patalpose. Pasak dalyvių, tai kursas, 

kuriame mokomasi svetimos kalbos: žmona mokosi vyro kalbos, 

vyras – žmonos. 

Tęsiamas porų konsultantų 

mokymų ciklas su gerb. 

Nijole Liobikiene. 

Rekomendacija: Kadangi vis daugėja porų, besikreipiančių 

pagalbos, džiaugiamės turėdami galimybę mokytis konsultavimo 

subtilybių ir manome, jog būtina pamąstyti apie šeimos centrų 

savanorių-konsultantų apmokymus. Baigusioms sužadėtinių 

rengimosi santuokos sakramentui kursus poroms būtų galima drąsiau siūlyti konsultavimo-porų 

palydėtojų paslaugas. 

-ag- 
 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Kursai tėvams, auginantiems paauglius 

Labai džiaugiamės, kad jau pradėjome vesti DVD kursus 

tėvams Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre. Tai kursai 

tėvams, auginantiems paauglius nuo 11 iki 19 metų. Iš viso 

bus penki susitikimai, kartą per savaitę.  

Grupėje tėvai žiūri DVD medžiagą ir paskui mažose 

grupelėse diskutuoja duotais klausimais. Kiekvienas 

dalyvis, atėjęs į grupę, gauna tėvų knygelę. Į pirmą grupę 

priėmėme 24 dalyvius, kvietėme dalyvauti abu tėvus, bet 

šiame kurse galima dalyvauti ir po vieną. Kursai labai 

patraukliai ir dinamiškai paruošti, pagrindiniai lektoriai šeimų ekspertai N. ir S. Lee pateikia labai 

vertingą ir sukonkretintą medžiagą, taip pat čia kalba žinomi Didžiosios Britanijos psichologai ir šeimų 

konsultantai, liudija šeimos bei patys paaugliai.  

Paskelbus registraciją į kursus registracija užsipildė per porą dienų! Vis dar sulaukiame skambučių, kada 

bus kita grupė. Supratome, kad tokių kursų poreikis yra labai didelis! 

 

Seminaras poroms ,,Per juokus į geresnę santuoką“ 

Vasario mėnesį Vilniaus šeimos centre vyko video seminaras ,,Per juokus į geresnę santuoką“. Tai keturių 

dalių video seminaras, kurio dalyviai turi progą pasisemti vertingų žinių, kaip sustiprinti arba iš naujo 

padėti teisingus šeimyninio gyvenimo pamatus.  

Šį seminarą poroms geriau išgirsti kuo anksčiau, nes gautos žinios iš tiesų gali padėti vieniems kitus 

suprasti, nebedaryti klaidų, įpūsti naujų vėjų į poros santykius… Kadangi informacija pateikiama lyg 
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juokais, lengviau suprasti, priimti ir įsiminti tai, kas iš tiesų labai rimta. Poros labai džiaugėsi atradę šį 

seminarą ir rekomenduoja jį lankyti savo draugų poroms ar net savo tėvams. 

-js- 
 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 
 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Vasario 2 d. į Žemaičių Kalvariją rinkosi Telšių vyskupijos šeimos centrų darbuotojai ir vadovai. 

Džiaugsmingu klegesiu sveikino vieni kitus ir dalijosi mintimis, džiaugsmais ir rūpesčiais prie kavos ar 

arbatos puodelio. Po to buvo pakviesti TVŠC direktoriaus kan. Jono Ačo posėdžiui, kad galėtų apsvarstyti 

Vyskupų sinodo anketą ,,Relatio synodi”, taip pat apžvelgti 2015 m. TVŠC veiklos planą. 

 

-lv- 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 
 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro savanorių rekolekcijos 
Pirmąjį pavasario savaitgalį, Marijampolėje, Pastoraciniame centre, įvyko Vilkaviškio vyskupijos Šeimos 

centro rekolekcijos, skirtos savanoriams ir šeimoms. Rekolekcijų tema – „Neeilinė meilės istorija...“, 

kurią konferencijų metu susirinkusiems bandė atskleisti s. Vincenta Slavėnaitė MVS. 

Į rekolekcijas sugužėjo šeimos iš įvairių vyskupijos kampelių: Alytaus, Prienų, Vilkaviškio, Šakių ir 

nemažas būrys marijampoliečių. Rekolekcijų dalyviai klausė konferencijų, turėjo asmeninės maldos laiką 

ir galimybę savo mintimis pasidalinti grupelėse. Tuo metu, kai tėveliai buvo užimti klausymu, mąstymu ir 

dalinimusi, mažieji rekolekcijų dalyviai, kurių taip pat buvo nemažas būrys, dalyvavo jiems skirtoje 

užimtumo programoje: žaidė, piešė, klausė pasakojimų apie šv. Velykas, darė įvairius darbelius. Šioje 

misijoje šeimos centrui talkino savanorės auklės, turinčios darbo su vaikais patirties. 

Šeštadienį vakare, suaugusiųjų laukė maldos vakaras, kurio metu vyko Kryžiaus kelio mąstymas 

parengtas pagal Tomislav Ivančič meditacijas „Sek paskui mane“, Švč. Sakramento adoracija, jos metu 

buvo galima švęsti Susitaikinimo sakramentą (talkino 

kun. Žydrūnas Kulpys ir kun. Jonas Katulis SJ) ar 

paprašyti užtarimo maldos. Vakarą vainikavo 

Eucharistijos šventimas, kuriame dalyvavo ir mažieji 

rekolekcijų dalyviai. Šv. Mišias aukojo ir tikrai 

įkvepiančią homiliją sakė kun. Ž. Kulpys. 

Sekmadienį, refleksijos metu, rekolekcijų dalyviai 

dėkojo s. Vincentai už jos tikrai turtingas įžvalgas ir 

pasidalinimą. Visus palietė ir didelį įspūdį paliko 

Kryžiaus kelio mąstymas. Dauguma įvardijo, kad šios 

rekolekcijos buvo paprastos, trumpos bet labai stiprios. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Pasidžiaugė, kad galėjo dalyvauti šeimomis, nes tikrai labai sunku atsiskirti ir palikus vaikus kur nors 

dalyvauti. Net ir tie, kurie iš pradžių ir nelabai norėjo čia būti ar nesitikėjo nieko gauti, prisipažino, kad 

buvo paliesti, sustiprinti ir kupini naujų pasiryžimų. 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras dėkoja visiems rekolekcijų dalyviams, savanoriams, s. Vincentai, 

talkinusiems kunigams kun. Ž. Kulpiui ir kun. J. Katuliui SJ ir Vokietijos solidarumo fondui Renovabis. 

-lb- 

 
 

Renginiai visuomenei 
 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 
 

Vasario 13 d.  šventėme Valentino dieną tema „Perkeista meilė“. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias 

aukojo kun. T. Piktelis, sutuoktinius laimino Kaišiadorių dekanas mons. R. Jurkevičius. Po šv. Mišių 

sutuoktiniai buvo pakviesti į šlovinimo ir liudijimų vakarą. Savo jauna meilės ir skaisčios draugystės 

patirtimi dalijosi Rusnė ir Ąžuolas, apie Dievo keičiančią meilę santuokoje išgyvenant sunkumus Rasa ir 

Ramūnas Valčiukai. Vita ir Arvydas Norkūnai, auginantys penkis vaikus, dalijosi apie vaisingą meilę, 

kaip kiekvieno vaiko gimimas juos ugdė kaip tėvus ir sutuoktinius. Pašvęstojo gyvenimo metų proga 

salezietė ses. Jolanta papasakojo, kaip ją Dievas kvietė pasirinkti vienuoliško gyvenimo pašaukimą 

mylėti. Vakaro pabaigoje skambėjo sutuoktinių valsas, kurį grojo Č. Kriščiūnas.  

-jb- 

Širvintų dekanato Šeimos centras  

Šv. Valentino diena kitaip „Aš tave myliu“  

Sekdami Kauno arkivyskupijos pavyzdžiu, mes, Širvintų dekanato šeimos centro savanoriai, jau antrą 

kartą sukvietėme jaunimą ir šeimas į Šv. Valentino šventę „Aš tave myliu!“. Šią dieną minėjome šv. 

Valentiną, kuris yra artimo meilės darbais, nuolankumu, apaštalavimu ir stebuklais garsėjęs vyskupas. 

Daugiau skaityti:  http://www.sirvintuparapija.lt/ 

-lk- 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

 
 

Vasario 28 d. vyko SEMINARAS APIE TĖVYSTĘ (I d.) Kun. Kęstutis Brilius 

MIC kalbėjo apie tėvystės užduotį ir jos pilnatvę. Gydytoja (vaikų neurologė) 

Aušra Bandanskytė pasakojo apie sielos žaizdas, įgytas šeimoje. 

Į seminarą atvyko 71 dalyvis.  

Keletas atsiliepimų: 

 Negaliu įvardinti keleto minčių, kurios patiko. Įstrigo viskas, ką girdėjau. 

Išmintingos gerb. kunigo mintys, tvirtos ir gyvybingos įžvalgos gerb. 

gydytojos – man įkvėpė dar didesnę meilę savo vaikui. (pardavėja-konsultantė,  39 m.) 

 Man didelį įspūdį paliko gerb. neurologės, gydytojos įžvalgos, praktiniai patarimai, pamokymai, 

pateikti pavyzdžiai bei jų analizė. Privertė susimąstyti. Palietė širdį. Ačiū, ačiū, ačiū.                                            

(ikimokyklinio ugdymo pedagogė, 25 m.) 

 Man labiausiai patiko, kad gavau atsakymus į klausimus apie nekintančias vertybes. Šių dienų 

pasaulyje pilna pareiškimų apie vertybių perkainavimą ir dėl to pasijunti pasimetęs. Ačiū už 

paskaitas. (mokytoja, 52 m.) 

Kun. K. Briliaus pranešimų įrašų galite pasiklausyti interneto svetainėje www.kapelionas.lt 

Seminarą rėmė Vokietijos privatus fondas. 

-jm- 

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

Kretingos parapijos Šeimos centras 

Šv. Valentino dieną Kretingoje jau trečią kartą vyko 

sutuoktinių šventė tema „Man reikia būti savo Tėvo 

reikaluose“, apmąstant, kaip gyventi šeimoje pasišvenčiant 

Dievui ir vienas kitam, būti Tėvo reikaluose gyvenant savo 

santuokos pašaukimą. Šiemet šventė prasidėjo šv. Mišiomis ir 

malda už miesto šeimas. Po Mišių poros rinkosi į šv. Antano 

rūmus, gėrėjosi Angelės Joknytės atliekamomis giesmėmis, 

klausėsi kun. Alfredo Memio įžvalgų apie pasišventimą 

vienas kitam ir Dievui, Linos ir Justo Ščėsnų liudijimo, kaip 

jiems sekasi būti Tėvo reikaluose jų šeimoje. Po oficialiosios 

dalies  Rasa Lapienė nuotaikingai pravedė linksmus 

pasidainavimus, vaišinosi, o folkloro grupė „Ainiai“ visą valandą linksmino ir šokdino visus dalyvius „iki 

nukritimo“. Šventėje dalyvavo apie 70 dalyvių, įvairaus amžiaus porų, broliai pranciškonai. Šventės metu 

vyko vaikų tarnyba parapijos namuose. Šventę parėmė fondas Renovabis. 
 

Vasario 16 d. Kretingos parapijos šeimų grupė su būriu 

paauglių ir vaikų vyko į tradicinę kelionę - žygį į Radviliškio 

rajone esantį kaimą Minaičius, kur kasmet netradiciškai 

švenčiama Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šioje vietoje, 

S. Mikniaus sodyboje esančiame partizanų bunkeryje, 

šiandieną atkurtame,  1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės 

kovų sąjūdžio dalyviai, visi partizanų vadai, susirinkę pasirašė 

Lietuvos laisvės Deklaraciją, kuri vėlesniais dešimtmečiais 

tapo rimtu pagrindu, 

siekiant atkurti 

Lietuvos nepriklausomybę. Šią kelionę Kretingos šeimos 

organizuoja jau šeštą kartą su tikslu vaikus gyvai supažindinti su 

Lietuvos istorija, natūraliai ugdyti jų patriotiškus jausmus. Į šią 

išvyką drauge vyko keturi kunigai, broliai paranciškonai: br. 

Paulius, br. Gediminas, br. Andrius ir br. Alvydas, kurie ten pat, 

prie sodybos, po atviru dangumi aukojo šv. Mišias. Po to visi 

drauge kūreno laužą, vaišinosi. Kelionėje dalyvavo virš 

trisdešimt žmonių. Kelionę rėmė Privatus fondas.   

-am- 

Palangos dekanato Šeimos centras 

Palangos šeimos centras viešosios bibliotekos salėje šventė 

MEILĖS DIENĄ KITAIP. Šeimos centro savanorė Emilija 

Aleknavičienė pristatė renginio vedančiuosius − filmų režisierę ir 

šv. Rašto ištraukos ,,GIESMIŲ GIESMĖ“ skaitovę Dalią 

Kanclerytę bei saksofonininką Sigitą Stalmoką, kuris jos filmams 

kuria muziką. Pristatymo metu pasidžiaugta šio dueto 

bendradarbiavimu, nes per dešimtį metų Dalia sukūrė vienuolika 

filmų, o Sigitas trims jos filmams sukūrė muziką. 

,,Kiekvieno žmogaus širdis ilgisi artimo MEILĖS. Trokšta atverti 

širdis tikrosioms vertybėms, nes tai paliudija gausus susirinkusiųjų būrys“ − nuoširdžiai pradėjo 

susitikimą skaitovė. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Nuskambėjus pirmiems saksofono akordams, Dalia pradėjo 

deklamuoti šv. Rašto ištraukas apie gražiausią pasaulyje jausmą − 

TIKRĄJĄ IR AMŽINĄJĄ MEILĘ . 

Šventės pabaigoje Dalia padeklamavo J. Marcinkevičiaus 

,,Nesumindžiokim širdies“. Tai tarsi padėkojimas palangiškių 

publikai, nes Dalia ypatingų sentimentų turi Palangos visuomenei. 

Režisierė labai nuoširdžiai jais pasidalino. 
  

-ba- 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras  

 

Vilkaviškio dekanato šeimų šventė 

Vasario 15 d. Vilkaviškio parapijos namuose rinkosi šeimos iš viso dekanato į susitikimą tema “Šeima 

yra Bažnyčios kelias“.  Vyskupas R.Norvila pasveikino susirinkusius, prisiminė, kad Vilkaviškyje prieš 

12 metų vyko ir pirmoji vyskupijos šeimų šventė, pasidalijo įspūdžiais iš Lietuvos vyskupų susitikimo su 

popiežiumi Pranciškumi ir mintimis apie šeimų sielovadą. 

Šeimos klausėsi kunigo dr. Rimo Skinkaičio pranešimo „Tikėjimo įtaka šeimos tvirtumui“, Gabrielės ir 

Juliaus Motiejūnų bei Živilės ir Mindaugo Advilonių liudijimų, jaunimo atliekamų giesmių. Vaikai 

išsiskirstę į grupes pagal amžių dalyvavo įvairiuose užsiėmimuose, vyresnieji klausėsi Gabrielės ir Juliaus 

liudijimo apie skaisčią draugystę. 

Šv. Mišias Vilkaviškio katedroje su Vyskupu ir kelių dekanato parapijų klebonais šventė gausus būrys iš 

įvairių dekanato vietų atvykusių šeimų. Parapijas atstovaujančios šeimos paruošė atnašas, kurias nešė 

procesijoje, o vėliau dalijosi agapės metu. Šventė tęsėsi prie gausiai vaišėmis nukrautų stalų, skambant 

Virbalio kapelos muzikai. Tėvai džiaugės salę puošusiais vaikų piešiniais ir paauglių mintimis apie 

šeimos vertybes bei išmoningai sukurtais angelais. Dekanas Vytautas Gustaitis dėkojo šeimos centro 

savanoriams, padėjusiems surengti šią šventę. Plačiau: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1008 

 

Seminaras dorinio ugdymo mokytojams 

Vasario 25 d. Marijampolės švietimo centre vyko seminaras tikybos ir etikos mokytojams „Šeimos etika“, 

kuriame pristatyta medžiaga, metodika, vaizdinės priemonės galinčios padėti į dorinio ugdymo pamokas 

integruoti jaunimo rengimo šeimai klausimus. Ši medžiaga susijusi su vyresnėms klasėms taikomais 

moduliais „Meilė ir šeima“ bei „Šeimos etika“. Seminaro metu aptarti požiūriai į meilę, lytiškumą, šeimos 

sampratą, pasiūlyta literatūra, DVD filmai, žurnalai, dalomoji medžiaga, kuria mokytojai džiaugėsi ir 

tikisi panaudoti savo pamokose. 

Seminarą vedė Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro vadovė Lina Braukylienė. 

-lb- 

Šeimos politika 
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras  

Šeimos centre – Kauno miesto Šeimos Taryba 

Kovo 4 d. Šeimos centre vyko Šeimos Tarybos posėdis. Jame 

Tarybos nariai aptarė situaciją dėl Kauno miesto ir rajono 

darželių, higieninių normų pataisas, diskutavo kaip padėti Kauno 

šeimoms, kol jos dar nepateko į Socialinės paramos centro akiratį 

ir nėra įtrauktos į rizikos grupės šeimų sąrašą. Buvo atkreiptas 

dėmesys į Sužadėtinių rengimo Santuokai programas, diskutuota 

apie būtinybę teikti poroms konsultacijas prieš skyrybas.   

Apie Kauno miesto Šeimos tarybą galima paskaityti:  https://lt-lt.facebook.com/seimostaryba 

-jl- 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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2015 vasario 24 d.8.30 val. į Tėvo namus iškeliavo Jadvyga Lapelienė. 

Jadvyga buvo nenuilstanti, ilgametė 

Merkinės dekanato šeimos, katechetikos ir 

jaunimo centrų savanorė. Jai rūpėjo šeima, 

dora, malda, tikėjimas. Būdama tikybos 

mokytoja, perduodama jaunimui tikėjimo 

vertybes daug dėmesio skyrė jaunimo 

ugdymui šeimai.  Mokykloje 

organizuodavo Šeimos, Gyvybės dienų 

šventes, daug jos moksleivių dalyvavo 

„Pažink save“ programos mokymuose. 

Jadvyga buvo iniciatyvi organizatorė, 

siekianti gilinti savo žinias ir tikėjimą bei 

kviečianti šiuo tikėjimo keliu eiti jaunimą, 

sužadėtinius, šeimas ir aplinkinius.  

Jadvyga mielai įsijungė į Sužadėtinių 

rengimo santuokos sakramentui programą, dalyvavo  mokymuose  ir pati liudijo savo gyvenimišką patirtį.  

Šiam darbui buvo ištikima iki galo – paskutinė jos pora  buvo ruošta likus dviems savaitėms iki jos 

mirties... Paskutinėmis savo gyvenimo dienomis dar  kvietė moteris  vykti į rekolekcijas... Jadvyga visada 

buvo džiaugsminga, mylinti, besišypsanti, kviečianti, turinti ką pasakyti, nebijanti  dalintis, mokyti. Tokį 

pavyzdį Ji mums ir paliko – dovanojo save – žodžius, darbus, meilę ir maldą ...  

Jadvyga visada rasdavo laiko parašyti, pasidalinti savo išgyvenimais. Štai vienas jos paskutinių laiškų...    

 „Dažniau dalijamės bėdomis. Šiandien vedžiau sužadėtiniams užsiėmimą, grįžau labai laiminga. Kodėl? 

Merkinėje pirmą kartą subūriau vienu metu 3 poras. Išeinu pasitikti, matau atidrožia vyrai paskubomis 

traukdami cigaretes. Jaudulys, įtampa mažėja nuo sukurtos aplinkos: skamba maloni muzikytė, kiekvienai 

porai ant atskirų staliukų šviesą ir braškių kvapą skleidžia žvakutės, pasiūlau arbatos, kavos. Daugumas 

neatsisako, nori atsigauti po dienos  darbų. 

Gaila, kad neturėjau fotoaparato, neužfiksavau nuotaikos atliekant užduotį - "Mūsų svajonių namas" 

(nupiešti viena priemone, nesikalbant, nesikumščiuojant). Tik duok žmogui galimybę pabūti vaiku, jis tuoj 

juo tampa. Per paprastas užduotis atšyla, atsipalaiduoja, atsiskleidžia. 

Jaučiu, kaip išdžiūvusi žemė geria žinias apie dekalogą - arba ko reikia, kad turėtum gyvenimą . 

Kalbėdama apie  lyčių skirtumus, bendravimą, nutariau parodyti ištrauką iš Santuokos kurso (berods VI 

paskaita nuo 17 min.). Puikiai integravosi, visi įdėmiai klausė, o ypač vyrai. Ta pačia proga trumpai 

pristačiau Santuokos kursą. 

Užsiėmimų pabaigoje kiekvieną sužadėtinį palaiminu, mokindama ir ragindama laiminti vieni kitus, o 

ypač savo vaikus. Užsiėmimas su nedidele pertrauka užtruko 3 valandas, laikrodis rodo 21.30, bet niekas 

nejuda iš vietos, sėdi atsipalaidavę, dėkoja. 

Ėjau į užsėmimą truputį gailėdama laiko, save prievartaudama, bet primindama sau, kad einu tarnauti 

Dievui, o grįžtu pakylėta, kupina vidinio džiaugsmo. Manau, kad jį pajutote ir mano pasidalijime. 

 Jadvyga“ 

 

Vasario 24 d. Jadvyga buvo pašarvota Merkinės bažnyčioje. 

 

Laidotuvių šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir devyni kunigai. Palydėti  į 

paskutinę kelionę susirinko pilnutėlė bažnyčia ją mylėjusių žmonių: parapijiečių, mokinių, bendradarbių, 

draugų, artimųjų, giminių. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/

