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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 

Paskutinį balandžio sekmadienį – Pasaulinė gyvybės diena 

Šiandien Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatyme 

(http://www.teisidas.lt/?newsid=1134) randame, kad paskutinį balandžio sekmadienį minima Pasaulinė 

gyvybės diena. Šią dieną švęsti 1991 metais pasiūlė Kardinolų Konsistorija. Tačiau šventė išpopuliarėjo 

tik 1995 m. Popiežiui Jonui Pauliui II-ajam paraginus švęsti Gyvybės dieną. Lietuvoje Pasaulinė gyvybės 

diena pirmą kartą buvo švenčiama 1994 metais, o nuo 1998 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos 

nutarimu ji švenčiama kasmet. Šios dienos tikslas – paskatinti visuomenę daugiau dėmesio skirti žmogaus 

gyvybės prasmei ir vertei, atkreipti dėmesį į abortų, eutanazijos bei kitas problemas. Toliau Jums 

pristatome renginius, kurie vyks Pasaulinės Gyvybės dienos proga visose Lietuvos arkivyskupijose ir 

vyskupijose. 

Renginiai Gyvybės dienos  proga 
 

Kaišiadorių vyskupijoje: 
Balandžio 18-19 d.  
Kaišiadorių vyskupijos dekanatų jaunimui vyks „Pažink save“ savaitgalis Aukštadvaryje 
Balandžio 21 d.  
A. Brazausko gimnazijoje Gyvybės dienos proga vyks paskaitos moksleiviams gyvybės temomis, kurias ves „Pažink 
save“ savanoriai. 
Balandžio 23 d.  
9.30 iki 18 val. Šv. Sakramento adoracija Kaišiadorių Katedroje 
Balandžio 24 d.   
Kaišiadorių dekanato šeimos centre vyks šeimų susitikimas tema „Meilė yra vaisinga“ pagal J. Pauliaus II kūno 
teologijos mokymus 
Balandžio 26 d.  
10 val. šv. Mišios 
11 val. Gailestingumo koplyčioje  maldose dėkosime Dievui už neįkainojamą  gyvybės ir gyvenimo dovaną, už 
buvimą Dievo bendradarbiais Jo pasaulio kūrimo darbe, už vaisingumo dovaną, už kiekvieną pradėtą kūdikį, kad 
jam būtų leista džiaugtis gyvenimu, prašydami šv. J. Pauliaus II užtarimo.  
Balandžio 26 d. Gyvybės diena bus paminėta Šv. Mišių metu visuose Kaišiadorių vyskupijos dekanatuose  
Gegužės 1 d.  
Kaišiadorių dekanato šeimos centre vyks šeimų susitikimas tema „Šeima –  kurianti Gyvybės kultūrą“ pagal J. 
Pauliaus II kūno teologijos  mokymus 
Elektrėnų dekanato šeimos centre: 
Susitikimai su jaunimu  tema „Gyvybė – Dievo dovana“ 
Gegužės mėnesį A. Narbekovo paskaita  visuomenei „Mitai ir tikrovė apie gyvybės dovaną“  
 

Kauno arkivyskupijoje: 
Balandžio 26 d.  

12 val. Šv. Mišios Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje 

13-16 val. Akcija prie arkikatedros „Švęskime Gyvybės dieną“ 
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15-18 val. Adoracija arkikatedros koplyčioje, kalbamas Galestingumo vainikėlis 

16 val. Sakralinės džiazo muzikos koncertas, skirtas Gyvybės dienai Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 

(Vytauto didžiojo) bažnyčioje. Atlikėjas - Maciej Fortuna-Tropus (Lenkija) 
 

Panevėžio vyskupijoje: 
Biržai 
Balandžio 26 d. 12-18 val. šeimų adoracija  
18 val. Šv. Mišios dėkojant už gyvybę 
Po Šv. Mišių:   
* Biržų jaunimo vaidinimas „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane...“ 
* Paskaita „Apie meilę kitaip“ (lektorė Gražina Griauzdienė, Pasvalio dekanato ŠC vadovė) 
* Agapė  
 

Pasvalys 
Balandžio 26 d. 9.30 Šv. Mišios paminint Gyvybės Dieną 
11 val. Pasvalio krašto muziejuje renginys Gyvybės Dienai:  
* Šeimos liudijimas „Šeimos tikėjimo istorija gyvybės kultūros kontekste“  (Vilmantas ir Rasa Marcinkevičiai)  
* Koncertas 
 

Kupiškis  
Balandžio 19 d. 11 val. Šv. Mišios 
Po Šv. Mišių susitikimas parapijos salėje. Tema: „Šeima ir Bažnyčia“  
Lektoriai: kun. Mindaugas Kučinskas bei Vilmantas ir Rasa Marcinkevičiai 
 

Zarasai 
Balandžio 26 d. 12.00 val. iškilmingos šv. Mišios. Šv. Mišias aukos ir katechezę praves svečias iš Panevėžio Švč. 
Trejybės bažnyčios kun. Rimantas Kaunietis. Vyks santuokos įžadų atnaujinimas, sukakčių ir jubiliejų minėjimas ir 
pagerbimas. Giedos Zarasų parapijos sumos choras ir Deivis 
13.00 val. Šventinis koncertas. Šeimyninis duetas - Deivis ir Renata Norvilai 
 

Panevėžio Kristaus karaliaus Katedros parapija 
Balandžio 26 d. 10.30 Šv. Mišios paminint Gyvybės Dieną 
 

Panevėžio Šv. Ap. Petro ir Povilo parapija 
Balandžio 26 d. 10.30 Šv. Mišios paminint Gyvybės Dieną 
Po Šv. Mišių paminėjimas prie paminklo Negimusiam kūdikiui 
 

Šiaulių vyskupijoje: 
Balandžio 24 d. Nacionalinis forumas „Jaunimo rengimas šeimai (lytiškumo ugdymas) ar lytinis švietimas“ 
(programa – Aplinkraščio skyrelyje „Renginiai visuomenei“) 
 

Telšių vyskupijoje: 
Klaipėdoje 
Balandžio 26 d. 12 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už gyvybę 
 

Vilkaviškio vyskupijoje: 
Balandžio 25 d.  
Piligriminis žygis Alytus – Pivašiūnai;  pradžia 8 val. iš Alytaus šv. Angelų Sargų bažnyčios 
Balandžio 27 d.  
11 val. Konferencija moksleiviams Kazlų Rūdos bažnyčioje  
 

Vilniaus arkivyskupijoje: 
Balandžio 23 d. Gyvybės dienos proga Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre vyks seminaras „Gyvybės grožis“, 
kuriame dalyvaus Vilniaus Jėzuitų gimnazijos mokiniai (taip pat bus užduotys ir smagios viktorinos, filmo 
peržiūra) 
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  Jaunimo rengimas šeimai  
 

 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

 

Kovo mėnesio  sekmadieniais vyko jaunimo rengimo 

šeimai ir lytiškumo ugdymo skaistumo linkme 

užsiėmimai.    Susitikimuose dalyvavo 18 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- 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

 

„Pažink save“ ciklas Žaliakalnio vaikų dienos centre 

Visą kovo mėnesį, pirmadieniais, vyko susitikimai su 

Žaliakalnio vaikų dienos centro paaugliais. 

Labai džiaugėmės ten sutiktais jaunuoliais, jų parodytu 

nuoširdumu ir atvirumu. Paaugliai susidomėję klausė 

vedamų temų, drąsiai klausė jiems rūpimų klausimų, o viena 

mergina net susidomėjo galimybe savanoriauti programoje 

„Pažink save“. Labai džiaugiamės! Kiekvieną kartą 

nustembame daugiausiai atradę ten, kur mažiausiai tikimės. 

 

-ll- 

Konferencija jaunimui „Tėvų skyrybos: pasekmės, iššūkiai ir galimybės“ 

Kovo 28 d. vyko konferencija jaunimui „Tėvų skyrybos: 

pasekmės, iššūkiai ir galimybės“. Šią konferenciją vedė 

VDU dėstytoja, ilgametė šeimos centrų savanorė doc. dr. 

Nijolė Liobikienė. Kaip ir įprasta lektorei, konferencija 

nebuvo teorinės medžiagos išdėstymas – juk informacija 

daug geriau įsisavinama, kai pasitelkiami aktyvūs 

metodai. Jaunimas kėlė klausimus, diskutavo tokiomis 

temomis: Kas yra skyrybos, kokios jų pasekmės šeimai? 

Pigios ir greitos skyrybos? Ar įmanoma sėkminga 

santuoka? Kaip patekti į „ilgai ir laimingai“ statistiką? 

-jl- 

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 
 

Kovo 12 d. J. Masiokienė susitiko Rožyno progimnazijoje su aštuntokėmis. Jos kalbėjo tema apie šeimą, 

meilę, gyvybę, skaistumą.  

-jš- 
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Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 
 

Kovo 5 d. Šeimos centre lankėsi vienuoliktokai iš Šiuolaikinės mokyklos centro. Kartu su jais kalbėjome 

tema „Gyvybė“: diskutavome apie gyvybės vertę, orumą, apie pasirinkimus ir jų pasekmes ateityje. 

Jaunuoliai noriai įsijungė į diskusiją, dalijosi savo nuomonėmis. 

Žingeidūs moksleiviai taip pat domėjosi Šeimos centro veikla: sužadėtinių ruošimu, paskaitomis 

besilaukiantiems tėveliams, o ypač programa „Pažink Save“ ir šeimos centro renginiais, skirtais jaunimui. 

Keletas atsiliepimų iš susitikimo: 

 Patiko gyvas, jaukus bendravimas, susitikimo atmosfera. Didelį įspūdį paliko kūdikių muliažai, 

nesitikėjau, kad kūdikis nėštumo pabaigoje yra toks sunkus. 

 Ačiū už susitikimą ir už naują požiūrį. Anksčiau neteko susimąstyti, kad blogiu neverta atsakyti 

į blogį. 

-da- 

Lietuvos Šeimos centras 

 

Trečiasis „Pažink save“ savaitgalis Pavilnyje 

Kovo 20-22 d. įvyko jau trečiasis „Pažink save“ savaitgalis Vilniaus jėzuitų gimnazijos dešimtokams. 

Galime pasidžiaugti, kad mokiniai aktyviai įsijungė į seminarą, diskutavo, kėlė klausimus. Buvo įdomu. 

Tiek dalyviams, tiek patiems savanoriams. Taip pat džiaugiamės jungtine savanorių komanda iš visos 

Lietuvos ir galimybe bendradarbiauti su Vilniaus šeimos centro „Pažink save“ programos koordinatote 

Dalia Arčiamaite.  

 

 

       

 
 

 

 

 

 

Daugiau: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1578885398995378.1073741860.1406310306252889&type=1  

 

 

Laida Marijos radijuje 

Kovo 31 d. laidoje „Šeimos židinys“ kalbėjo programos 

„Pažink save” savanoriai tema „Kodėl nemokame draugauti?“. 

Draugaujančios poros liudijo apie savo draugystę, kaip jiems 

sekasi draugauti, kokių sunkumų kyla, kaip programa „Pažink 

save“ prisidėjo prie mokymosi kurti santykį.  

 

Laidos įrašą galima išgirsti: 

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=59653  

-ll- 
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Sužadėtinių rengimas 
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

 

Kauno I dekanato kunigų konferencija 

Kovo 12 d. Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo (arkikatedros) 

parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija, 

kurioje aptarėme sužadėtinių rengimo Santuokos 

sakramentui aktualijas. Šeimos centro direkorė Jūratė 

Lenkuvienė padėkojo kunigams už bendradarbiavimą, 

pristatė veiklas ir apžvelgė kai kuriuos Vyskupų Sinodo 

šeimų pastoracijos klausimais aspektus. Giedrė 

Aukščiūnienė kalbėjo apie naujų sužadėtinių rengėjų 

mokymus, taip pat apie iššūkius ir galimybes vedant 

sužadėtinių grupes parapijose. Šeimos centro savanoriai 

Mindaugas ir Živilė Adviloniai pristatė statistinius duomenis apie bažnytines Santuokas Lietuvoje ir 

pasidalijo savo asmenine patirtimi rengiant sužadėtinius.  

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2592&pg=2  
 

Sužadėtinių rengėjų mokymai  

Kovo 27 d. ir balandžio 10 d. Šeimos centre vyko tęstiniai 

sužadėtinių rengėjų mokymai. Šiuose mokymuose buvo 

nagrinėjamos Krikščioniškojo požiūrio į lytiškumą ir 

Natūralaus šeimos planavimo temos. Pirmąjį seminarą vedė 

doc. dr. Nijolė Liobikienė. Jo metu pagrindinis dėmesys 

skirtas dalyvių patirtiniam mokymui per įvairius vaidmenų 

žaidimus ir pasidalijimą mažose grupelėse. Natūralaus 

šeimos planavimo klausimus susirinkusieji nagrinėjo 

dvejose grupėse. Vieną jų vedė NŠP mokytoja akušerė 

Vilija Šlopšnienė. Kitoje savo patirtimi dalijosi sutuoktinių 

Lauros ir Mažvydo Aleknų pora. 

-jl- 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

 

Birštono dekanato Šeimos centras 

Jiezno parapijoje šeimos buvo pakviestos  į  „Santuokos kurso“ susitikimus.   

Po pirmojo susitikimo dalyvavusios poros liko patenkintos. Sutuoktiniai 

pažadėjo ir patikino, kad tikrai norės išeiti visą kursą. Taip pat pažadėjo, kad 

paliudys ir kitus pakalbins, gal kitą kartą prisijungs daugiau.   
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Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Skelbimai: 
 
„Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos 
Data: balandžio 17-19 d. 
Vieta: Kauno Pranciškonų svečių namai „Domus Pacis“. 
Registracija ir informacija: tel. 8 686 96455, 8 675 75372 
Šios rekolekcijos skirtos moterims ir vyrams, šeimoms, gydytojams - visiems, kurie netekę kūdikių dėl 
aborto, persileidimo ar kitaip paliesti šios skausmingos patirties.  
 
 
Kursas tėvams, auginantiems paauglius 
Data: balandžio 30 d. 18 val. 
Vieta: Kauno arkivyskupijos Šeimos centras, Papilio g. 5 (I aukštas) 
Registracija ir informacija el. paštu seimos.c@kn.lcn.lt, tel. 8 614 30385 
Tai 5-ių susitikimų ciklas, skirtas padėti tėvams, auginantiems paauglius nuo 11 iki 18 metų. Susitikimai 
vyks pagal santykių ekspertų ir šeimų konsultantų Nikio ir Silos Lee parengtą DVD kursą. 

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

 

Kovo mėn. Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlės ciklas buvo itin gausus – susirinko 65 dalyviai Pati 

populiariausia paskaita, į kurią ateina daugiausiai mamų ir tėčių – ginekologo Židrūno Janušausko. Jis 

kalba temomis: Nėštumas ir gimdymas, vyro dalyvavimas gimdymo procese. 

         Keletas atsiliepimų: 

 Labai išsamiai papasakota, nuraminta (vyras, 32 m.) 

 Viskas paprastai ir aiškiai papasakota. Ačiū! (moteris, 31 m.) 

 Konkrečiai, aiškiai, nuosekliai, su humoro jausmu (moteris, 28 m.) 

 Tiesiog patiko. Niekad negalvojau, kad paskaita apie gimdymą bus tokia įdomi ir naudinga 

informatyviai (vyras, 36 m.) 

 Viską labai gražiai papasakojo, nes iki tol niekas taip smulkiai nepasakojo. Linkiu ir toliau imti tokį 

dėstytoją. Sėkmės! 

Tai buvo paskutinis ciklas, kurį finansavo Vokietijos Privatus Fondas. 

 

Jau baigiasi ir psichologės konsultacijos, kurias 2 metus finansavo Vokietijos Privatus Fondas. Kovo 

mėnesį buvo konsultuojama viena šeima, kuri galvojo apie skyrybas. Po 5 konsultacijų jie paatviravo, jog 

apie skyrybas jau nebegalvoja. Psichologė pasidžiaugė, kad pora labai rimtai ir atsakingai atlikdavo jiems 

skirtas užduotis, susijusias su savianalize, tarpusavio santykiais ir bendravimu. Be šios sutuoktinių poros 

Šeimos centre dar buvo konsultuojamos dvi moterys ir trys vyrai, turintys problemų savo šeimose.  

-jš- 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

 

Klaipėdos dekanato Šeimos centras  

Kovo 6 d. Šeimų Taryba, aptarinėdama vaikų ugdymo 

problematiką, atkreipė dėmesį į sužadėtinių rengimo santuokai 

programą iškeldama klausimą, kiek ši programa skiria dėmesio 

atsakingos tėvystės ugdymui?  Tai įgalino rimtai apmąstyti savo 

galimybes prie jau esamų temų (kuriose integruotos atsakingos 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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tėvystės potemės) inicijuoti bent vieną tikslingą seminarą atsakingos tėvystės tematikai. 

 

Organizuoti du savaitgaliniai seminarai sutuoktinių bendrystės ugdymui: Klaipėdos Marijos Taikos 

Karalienės parapijos bei Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos tėvų bendruomenei. 
 

  

-ag- 

Kretingos parapijos Šeimos centras 

Kovo 6-8 d. Kretingos parapijos šeimos centro šeimų maldos grupė drauge su vaikais turėjo Gavėnios 

rekolekcijas Raudondvaryje, „Gyvųjų Akmenų“ bendruomenės sodyboje. Rekolekcijas vedė Kauno 

arkivyskupijos katechetinio centro vadovas Artūras Lukaševičius, kuris vedė paskaitą ir diskusiją apie 

Naująją evangelizaciją ir svetingą parapiją bei parapiją kaip bendruomenę, sudarytą iš mažų 

bendruomenių. Drauge mąstėme apie pasauliečių tarnystę bažnyčioje ir parapijoje. Antrą konferenciją 

vedė kun. Kęstutis Brilius, ilgametis Kretingos šeimų maldos grupės draugas. Jis kalbėjo  apie tikėjimo 

perdavimą šiandieninės kultūros aplinkoje. Tikra dovana buvo drauge su tokiu giliu paskaitininku 

diskutuoti apie vaikų katalikišką ugdymą šiandieniniuose kultūriniuose iššūkiuose. Bendruomenė drauge 

su vaikais meldėsi ryto ir vakaro maldas, drauge gamino valgį, žaidė ir bendravo, o sekmadienį visi 

šventė šv. Mišias Raudondvario bažnyčioje, aplankė Raudondvario dvarą. Savaitgalis buvo nuostabus 

bendruomenės vienybės ir draugystės ryšiams stiprinti, drauge ruoštis šv. Velykoms. Į rekolekcijas vyko  

25 žmonių grupė. 

-am- 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

 

Tėvystės įgūdžių ugdymo seminarai Šiaulių vyskupijoje 

Kovo mėnesį vyko Tėvystės įgūdžių mokymo seminarai Šiaulių vyskupijos dekanatuose – Šiaulių rajone, 

Kuršėnuose, Kelmėje ir Šiaulių mieste. Sulaukėme virš 40 

dalyvių, norinčių susipažinti su psichologės Silvos 

Striungos vedamais teoriniais-praktiniais mokymais „Kaip 

susikalbėti su savo vaiku“. Šiuose mokymuose savo 

patirtimi taip pat dalijosi dalyvavusieji jau anksčiau 

rengtuose Tėvystės įgūdžių tobulinimo seminarų cikluose 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centre. 

Psichologė ypatingą dėmesį skyrė bendravimui su vaiku ir 

vaikų savarankiškumo ugdymui. Kaip paskirstyti dėmesį 

vaikui, kad jo nebūtų nei per daug, nei per mažai? Kaip 

ugdyti vaikuose savarankiškumą ir pastebėti jų talentus? Kaip atsakyti vaikams į klausimus ir kaip 

išmokyti juos klausti? Daug įvairiausių naudingų patarimų psichologė suteikė visiems tėveliams, kurie 

dalyvavo susitikimuose. Taip pat patys dalyviai turėjo daug klausimų apie vaikų auginimą, auklėjimą, 

ugdymą, apie bendravimą su vaiku ir brolių bei seserų bendravimą. Psichologė mielai atsakinėjo į 

klausimus, todėl susitikimai užsitęsė gana ilgai. Buvo kalbamasi ir individualiai ir grupelėmis. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 92                                                    2015 04 15 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 8 

Nuskambėjo daug neraminančių istorijų – tėvai sunkiai susikalba su savo vaikais, jiems sunku atstovėti 

prieš didžiulę medijų įtaką.  

Daug klausimų buvo atsakyta, tačiau dar daug klausimų tėveliams kilo sugrįžus į namus, bendraujant su 

savo vaikais. Todėl jie kreipiasi į Šeimos centrą, ieško 

galimybių į dekanatus pasikviesti psichologę ne tik vienam 

seminarui, bet ir visam seminarų ciklui, kad galėtų išsiaiškinti 

daug jiems rūpimų problemų ir keisti savo nusistovėjusias itin 

teisingas nuostatas vaikų ugdymo atžvilgiu. 

Labai dėkojame, kad šį projektą remia Privatus Vokietijos 

fondas. Tai labai svarbus ir ypatingai reikalingas projektas 

Šiaulių vyskupijos dekanatų tėveliams, norintiems ugdyti 

savarankiškus, aktyvius, besidominčius ir tvirtą vertybinį 

pagrindą turinčius vaikus. 

-eg- 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

 

Marijampolėje kovo 26 d. prasidėjo „Santuokos kurso“ užsiėmimai sutuoktinių poroms, vykstantys 

ketvirtadienio vakarais. Į pirmą susitikimą atėjo 8 poros. Atėjusiems su vaikais savo pagalbą pasiūlė 

savanoriai. Marijampolėje šis kursas vyksta pirmą kartą. Pernai jis išbandytas Alytaus šeimos centre.  

-lb- 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Grupė mamoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikučius 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre vykta įvairūs renginiai, seminarai ir užsiėmimai. Į juos susirenka 

tėvai ar mamos iš viso Vilniaus. Šį kartą pabandėme vieną iš savo veiklų perkelti į parapiją. Pasirinkome 

Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčią. Mus maloniai sutiko ir patalpas susitikimams davė bažnyčios kunigai. 

Mūsų tikslas yra bandyti aktyvinti parapijas, kad jaunos šeimos, mamos išdrįstų ateiti ir įsijungti į 

parapijos veiklą bei gyvenimą. Į pirmą susitikimą atėjo net 17 mamų! Vadinasi, poreikis dižiulis, net ir 

tokiame mieste kaip Vilnius, kur renginių pasiūla – milžiniška! 

Moterų susitikimai remiasi knyga „Ko reikia kiekvienai mamai“ (Elisa Morgan, Carol Kuyendall knyga). 

Kaip teigia knygos autorės, mamoms yra labai svarbu suvokti, kad jos turi poreikių, bei tuos poreikius 

atpažinti ir patenkinti tam, kad galėtų geriau patenkinti savo vaikų poreikius.  

Taigi grupės tikslas yra suteikti moterims erdvę, kurioje jos galėtų atitrūkti nuo kasdienybės rutinos ir 

skirti laiko sau  įsiklausyti į save, atrasti, kokie poreikiai joms yra aktualūs, paieškti būdų, kaip galėtų 

juos patenkinti. Tuo pačiu metu susitikimai atlieka du vaidmenis: leidžia patenkinti laiko sau poreikį 

(išeinant iš namų ir galvojant apie save) bei pagalvoti apie save ir savo poeikius apskritai. Be to, moterys 

turi puikią progą susitikti kitas ikimokyklinukų mamas. Pokalbiai grupėje sukelia naujų minčių, ištraukia 

iš kasdienybės, praplečia akiratį, leidžia pasisemti naujų idėjų ir neretai veikia gydančiai. Kadangi 

kiekvienas susitikimas paliečia vis naują temą, moterys turi galimybę analizuoti, kalbėtis apie tuos 

dalykus, kurių neaptartų savo įprastoje aplinkoje.  

Grupę sudaro vienuolika susitikimų. Du susitikimai 

skirti susipažinimui bei atsisveikinimui, likusiuose 

analizuojami devyni mamų poreikiai: 

- svarba: kartais klausiu savęs, ar motinystė svarbi; 

- tapatumas: kartais nežinau, kas esu; 

- augimas: kartais trokštu tobulėti; 

- intymumas: kartais trokštu būti suprasta; 

- nurodymai: kartais nežinau, ką daryti;  

- pagalba: kartais man reikia pasidalyti našta;  

- poilsis: kartais man reikia pertraukos;  
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- perspektyva: kartais nematau tikslo;  

- viltis: kartais klausiu savęs, ar gyvenimas apsiriboja tuo, kas yra dabar. 

 

Natūralaus šeimos planavimo mokymai 
Intymus gyvenimas ir šeimos planavimas svarbus sutuoktinių tarpusavio santykių elementas. Svarbu, kad 

sutuoktiniai galėtų ir mokėtų tarpusavyje juos aptarti ir turėtų reikalingų žinių. Vienas iš dalykų, į kuriuos 

atkreipia dėmesį natūralaus šeimos planavimo mokytojai, yra natūralaus šeimos planavimo poveikis 

sutuoktinių tarpusavio santykiams. Negalima tvirtinti, jog pats natūralus šeimos planavimo taikymas 

sukuria gerus tarpusavio santykius, tačiau įrodyta, kad  natūralaus šeimos planavimo metodo taikymas 

santuokoje padeda jų mokytis. 

Kovo mėn. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre kursuose dalyvavo ir natūraliai planuoti šeimą mokėsi 

10 porų. Kursus vedė Elena Kosaitė-Čypienė (Natūralaus šeimos planavimo mokytoja, konsultantė) ir 

Ingrida Radėnė (Natūralaus šeimos planavimo mokytoja, konsultantė).  

Kursai susideda iš 4 susitikimų (po 4 valandas). Pirmajame susitikime aptariami Natūralaus šeimos 

planavimo ir kontracepcijos moraliniai skirtumai. Vėliau kalbama apie NŠP privalumus, pristatoma vyro 

ir moters lytinių organų sistema bei lytinių hormonų sistema. Antro susitikimo metu aptariami 

vaisingumo požymiai, sprendžiamos praktinės užduotys. Trečio susitikimo metu pristatomos 

simptoterminio metodo taisyklės, sprendžiamos praktinės užduotys. Ketvirto susitikimo, kuris vyksta po 

2-3 mėnesių, metu nagrinėjamos ir aptariamos asmeninės kiekvienos poros vaisingumo požymių 

stebėjimo lentelės. Po kursų poroms užtikrinama nemokamų asmeninių konsultacijų galimybė: susitinkant 

asmeniškai ir internetu.  

-js- 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 
 

Kauno I dekanato Šeimos centrų vadovų susirinkimas 

Balandžio 8 d. vyko Kauno I dekanato Šeimos centrų vadovų 

susirinkimas. Jame aptarti svarbiausi renginiai, skirti šeimoms 

parapijose ir rektoratuose. Neseniai vykusios Atsinaujinimo 

dienos pritraukė nemažai bendruomenės narių. Jų metu buvo 

nagrinėtos aktualios tikėjimo temos, klausomasi šeimų 

liudijimų, o vaikams vyko kūrybiniai užsiėmimai. Vytis 

Žemaitis pasidalijo apie tradicija tapusią šeimų konferenciją, 

skirtą Šv. Juozapo dienai Šv. Vincento Pauliečio parapijoje. 

Taip pat susirinkime kalbėta apie artėjančią Gyvybės dieną, 

aptarta, kaip ją paminėti parapijose, kokie aktualūs klausimai 

šiandien kyla visuomenėje.                   -jl- 
 

Renginiai visuomenei 
 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras  

 

Pagal privataus fondo projektą „Investavimas į vaiko gerovę ir stabilias šeimas ateityje“ buvo 

pravestos paskaitos – seminarai  Elektrėnų, Molėtų, Širvintų dekanatuose. Seminarai vyko  švietimo 

skyriuose, į kuriuos buvo kviečiami tėvai, mokytojai, soc. pedagogai, klasių auklėtojai. Seminarus vedė 

dr. N. Liobikienė. Aktualiausios temos buvo apie lytiškumą. Lektorei paprašius užduoti dalyviams 

rūpimus klausimus – jų buvo labai daug. Temos pasirodė  svarbios. Klausytojams buvo svarbu nuo kada 
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ir kaip kalbėti su jaunimu apie lytiškumą, ką nutylėti ir ką akcentuoti, kaip spręsti specifines problemas. 

Dalyviai džiaugėsi lektorės kompetencijomis, nuoširdžiu bendravimu, įtraukiančiomis paskaitomis, gavę 

atsakymus į jiems rūpimus klausimus.   

-jb- 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 
 

JAUNIMO RENGIMAS ŠEIMAI (LYTIŠKUMO UGDYMAS)  

AR LYTINIS ŠVIETIMAS 
 

NACIONALINIS FORUMAS 

2015 m. balandžio 24 d., 12 val. 

Kuršėnų kultūros centras, Ventos g. 11, 

Kuršėnai, Šiaulių r. 
 

12.00–12.15 FORUMO ATIDARYMAS 

  JE vyskupo E. Bartulio sveikinimai. 

Forumo tikslų įvardijimas 
 

12.15–15.00 FORUMO EKSPERTŲ PRANEŠIMAI IR DALYVIŲ PASISAKYMAI PENKIAIS PROBLEMINIAIS 

KLAUSIMAIS  

Forumo moderatoriai: LR Seimo nariai R. Dagys ir R. Baškienė  
 

I 
12.15–12.35 

Lytiškumas – visą asmenį apimanti tikrovė ar vien jo socio-biologinė funkcija? doc. dr. Irena Eglė 

Laumenskaitė, VU 

II 
12.35–12.50 

Tikrojo mokslo ir ideologinių doktrinų atskirties (demarkacijos) klausimas  

prof. hab. dr. Gediminas Merkys, KTU 

III 
12.50–13.15 

Tinkamiausia rengimo šeimai mokykloje strategija: rizikos vengimas ar rizikingos elgsenos 

pasekmių mažinimas   

prof. dr. Birutė Obelenienė, VDU. Rengimo šeimai (lytiškumo ugdymo) ir lytinio švietimo siekiamų 

rezultatų esminiai skirtumai. (15 min)  

doc. dr. Stasė Ustilaitė, LEU. Paauglių lytinių santykių ir psichoemocinės būsenos sąsaja. (10 min.) 

13.15–13.30  PERTRAUKA 

IV 

13.30–13.55 
Hormoninės kontracepcijos (HK) propagavimo ir skyrimo paaugliams klausimai 

doc. dr. Eglė Markūnienė, LSMU. HK poveikis paauglių mergaičių sveikatai. (15 min.) 

prof. dr. Jonas Juškevičius, MRU. HK pediatrinės indikacijos teisiniai klausimai. (10 min.)  

V 

13.55–14.15 

 

 

 

 

 

Konstitucinė tėvų teisė ugdyti savo vaikus  

Jolita Pukelienė, Nacionalinė tėvų ir šeimų asociacija. (10 min.)  

Renaldas Jančiauskas, Lietuvos tėvų forumas. (10 min)  
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14.15–14.45 Prof.  Jonas Kievišas, LEU.  Asmenybės brandą grindžiantis šeimos dvasingumas (monografijos 

„Ugdymo dvasingumo kontekstas“ pristatymas).  

 DISKUSIJOS IR PRITARIMAS FORUMO KOMUNIKATUI  

 

Dalyvių registracija el. paštu: rima.baskiene@siauliuraj.lt  

arba telefonu:  8 616 19491 (Judita Šakočiuvienė) iki balandžio 22 d. 15 val. 
 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 
 

Alytaus dekanato Šeimos centras 

Alytaus dekanato šeimos centras su tikybos mokytojų metodikos grupe kovo – balandžio mėnesiais vykdo 

projektą „Tvirta šeima – stipri tauta“. Šiuo metu baigiamos veiklos pagal amžiaus grupes mokyklose: 

1-2 kl. mokiniams – piešiniai tema „Mano tėtis ir aš“. 

3-7 kl. – rašinėliai „Mano tėtis pats geriausias“. Juose turi atsispindėti šeimos gyvenimas, vaiko santykis 

su tėčiu, šeimos krikščioniškos vertybės, ryšys su Dievu, dorybės, tarnystė šeimose, sakramentinis 

gyvenimas ir t.t. 

8-12 kl. mokiniai rašo laišką savo tėčiui, išreikšdami savo meilę, dėkingumą, atsiprašymą, viltis, 

prašymus, svajones, gal net nuoskaudas. Laišką galima pasirašyti slapyvardžiu dėl konfidencialumo. 

Balandžio 27-30 d. po eksponavimo mokyklose komisijos atrinks tris geriausius darbus ir perduos į 

Alytaus šv. Benedikto gimnaziją mokytojai Anelei Jackauskienei. 

Vėliau geriausių individualių ar grupinių darbų autoriai bus apdovanojami.  
 

Kitas projekto renginys – piligriminis žygis Alytus – Pivašiūnai, skirtas Gyvybės dienai, vyks balandžio 

25 d. Daugiau apie šį renginį galima sužinoti: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1035 

-lb- 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 
 

Telšių dekanato Šeimos centras 

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo tradicija Telšiuose 

Ketvirtį amžiaus, tiek, kiek gyvuoja Atkurta Nepriklausoma 

Lietuva, kovo 11-osios išvakarėse Telšių Žemaitės dramos teatre 

tikintieji kartu su dvasininkais už Lietuvos laisvę gieda Žemaičių 

Kalvarijos kalnus. Pirmąsyk šia intencija susirinkta 1990-ųjų 

kovo 10-osios vakarą ir Žemaičių Kalvarijos kalnai tapo svarbiu 

Tikėjimo ženklu Lietuvos laisvės priešaušryje. Šiais metais, 

pasitinkant Lietuvos laisvės Sidabrinį Jubiliejų, Telšių tikinčiųjų 

bendruomenė su didžiausia padėka už tautos laisvę giedojo kovo 

9-osios vakarą. 

Tęsiant Padėkos už Lietuvos laisvę maldą, kovo 11-ąją Sumos 

šv. Mišiose tautiškai pasidabinusioje šv. Antano Paduviečio 

katedroje aukotos šv. Mišios, kurioms vadovavo JE Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ, 

koncelebravo JE vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM ir keletas  Telšių vyskupijos kunigų. Po 

šv. Mišių Katedroje ne tik iškilmingai sugiedotas Lietuvos valstybės himnas, bet ir įvyko sakralinės 

muzikos koncertas, kurio programoje: ansamblio „All antico“ ir Lietuvos operos dainininko, Klaipėdos 

valstybinio muzikinio teatro solisto Mindaugo Rojaus atliekami kūriniai.  

Simboliška, tačiau šių – Jubiliejinių Atkurtos Nepriklausomos Lietuvos metų – kovo 11-osios išvakarėse 

Telšių šv. Antano Paduviečio katedros 2 aukšte pristatyta puiki brolio Gedimino OFM fotografijų paroda 

,,Pažadėtoji žemė“, kurioje eksponuojamos autoriaus kelionių į Šventąją žemę akimirkos. Belieka tikėtis, 

kad mums, lietuviams, Pažadėtoji žemė – pirmiausia Laisva Nepriklausoma, Viešpaties saugoma ir 

globojama Lietuva.                   -id- 
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