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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 
 

Atvyksta kun. K. Knocas OFM Cap 
 

Kunigas Ksaverijus Knocas (Ksawery Knotz) OFM Cap yra Mažesniųjų brolių kapucinų vienuolis, 

pastoralinės teologijos daktaras, rekolekcijų sutuoktiniams vedėjas, knygos „Seksas, kokio nepatyrėte“ 

autorius. Šių metų Birželio 4-7 dienomis jis viešės Lietuvoje, Kauno Mažesniųjų brolių kapucinų 

bendruomenėje ir dalysis su sutuoktiniais savo įžvalgomis. Birželio 4 d. kunigas Ksaverijus Knocas 

viešės Panevėžyje, birželio 5 d. – Vilniuje, birželio 6 d. – Kaune (čia vyks atviras visuomenei 

susitikimas), birželio 7 d. – Klaipėdoje.  

„Visą savo dėmesį kreipdamas į katalikiškos moralės specifiką, tėvas Knocas neįžvelgia draudimų 

ir paliepimų, o pirmiausia mato ją kaip meilės, galinčios pakeisti pasaulį, įrankį. Pripažindamas dvasios 

teises, krikščionis ne tik suvokia savo gyvenimo žemėje prasmę, bet ir gali priimti malonę, teikiamą 

tikėjimo, maldos ir Bažnyčios sakramentų. Vertinant žmogaus poelgius pagal Evangeliją, reikia matyti 

nuodėmės blogį ir dorybės grožį, bet taip pat reikia pažvelgti į moralę veiklaus žmogaus akimis, kuris, 

atsidūręs tam tikrose situacijose, sunkokai objektyviai įvertina moralumo tvarką ir jos laikosi, tačiau 

neišsižada tokio gyvenimo paieškų, kad galima būtų suderinti Dievo reikalavimus su žmogaus laimės 

siekiais. Juk Dievas sukūrė žmogų ir įkvėpė jam gyvybę, kad pasiektų laimę, tobulėtų ir garbintų savo 

kūrėją“ (Hab. Dr. Andžejus Derdziukas (Andrzej Derdziuk)). 

Kunigas Ksaverijus Knocas kalba apie tris namų altorius: Maldų altorių, ant kurio sutuoktiniai kuria 

ryšį su Kristumi, Pokalbių altorių, ant kurio sutuoktiniai kuria ryšį kalbėdamiesi apie visus bendro 

gyvenimo reikalus ir Apdovanojimo altorių, ant kurio sutuoktiniai kuria ryšį dalydamiesi meile ir 

seksualinio gyvenimo malonumais.  

Kviečiame sutuoktinius į šiuos susitikimus su kunigu Ksaverijum Knocu. 

-dl- 

 

 

Kviečiame į susitikimus su 

Ksawery Knotz OFM Cap –  

knygos “Seksas, kokio nepatyrėte. Kunigo 
patarimai be jokių tabu” autoriumi. 

 

Birželio 4 d. – Panevėžyje 
Birželio 5 d. – Vilniuje 
Birželio 6 d. – Kaune 
Birželio 7 d. – Klaipėdoje 
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  Jaunimo rengimas šeimai  
 

 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 
 

Balandžio 18-19 d. Kaišiadorių vyskupijos dekanatų jaunimui vyko „Pažink save“ savaitgalis 

Aukštadvaryje. Savaitgalyje dalyvavo 24 moksleiviai iš Elektrėnų, Kaišiadorių, Kietaviškių, 

Aukštadvario. Savaitgalis organizuotas Renovabis ir Privataus fondo lėšomis. 

Atsiliepimai: 

 Tai, kad programą vedė jaunimas – buvo didelis palaikymas šiame sunkiame amžiuje iš artimo 

amžiaus žmonių (Vaikinas, 14 metų). 

 Patiko temos, tai, kad buvo nuosekliai išdėstytos, jos buvo priverčiančios susimąstyti, dar patiko 

užsiėmimai grupelėse ir šiaip viskas patiko. (Mergina, 17 metų). 

 Labiausiai patiko pavyzdys su gėle, kad nereikia savęs išdalinti. Atėjusi pora, kuri pasakojo savo 

istoriją. Su tikrais pavyzdžiais visada įdomiau. (Mergina 14 metų). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balandžio 21 d. Kaišiadoryse, A. Brazausko gimnazijoje, Gyvybės dienos proga vyko paskaitos 

moksleiviams tema „Gyvenimas iki gimimo“, kurias vedė programos „Pažink save“ savanoriai. 

Susitikime dalyvavo 60 moksleivių. Labiausiai jaunimą palietė per rankas leisti dar negimusių kūdikių 

muliažai ir  apie negimusią gyvybę pasakojantis jaunimas. 

-jb  

Elektrėnų dekanato Šeimos centras 

Susitikimai su jaunimu   

Gegužės 7 d.  Elektrėnų „Vermės“ gimnazijoje   gyd. J. Horbačiauskienėir V. Norkūnienė skaitė paskaitas 

apie gyvybės vystimąsi ir gyvybės vertę.  Žiūrėjo DVD „Nuo pradėjimo iki gimimo“. Susitiksime 

dalyvavo 11 ir 12 klasių gimnazistai.   

   

Elektrėnų šeimos namuose Gyvybės dienos proga su jaunimu kalbėjomės tema „Gyvybė Dievo dovana“ 

apie gyvybės vertę ir kada ji prasideda. Susitikime dalyvavo 15 vaikų.  

 -vn- 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 
 

Balandžio 16 d. J. Šaumanienė skaitė paskaitą Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo studentėms 

„Atsakomybė už būsimą gyvybę“. 

 

Balandžio 30 d. J. Masiokienė susitiko Ramygalos gimnazijoje su devintos, dešimtos, vienuoliktos klasių 

moksleivėmis. Kalbėjomės apie draugystę, meilę, gyvybę, skaistumą.   

-jm- 
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Telšių vyskupijos Šeimos centras 
 

Klaipėdos dekanato Šeimos centras 

Tauralaukio progimnazijoje pravestas seminaras 7-8 klasių mokiniams apie skaistumą, draugystę, 

santuoką. Plačiau skaitykite: http://tauralaukiomokykla.lt/index.php?mod=news&type=0&id=882 

-ag- 
 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 
 

Renginiai jaunimui Gyvybės dienos proga 
 

Kazlų Rūdos tikybos mokytojų iniciatyva surengtoje konferencijoje vyresnių  klasių moksleiviams „Aš 

esu gyvybės duona“ apie gyvybės vertę ir kylančius pavojus kalbėjo Diana Pukelienė iš Vilkaviškio 

vyskupijos šeimos centro. 
 

Marijampolės Sūduvos gimnazijoje II kl. gimnazistams vyko integruotos tikybos ir etikos pamokos apie 

gyvybės pradžią su vaizdine medžiaga, aiškinant apie atsakomybę už gyvybės pradėjimą, psichologinę ir 

dvasinę pagalbą, padedančią apsispręsti už kūdikio gimimą. 
 

Alytaus Šeimos centro ir tikybos mokytojų parengto projekto „Tvirta šeima – stipri tauta“ dalis kaip ir 

pernai buvo piligriminis žygis Alytus – Pivašiūnai, kuriame didžioji piligrimų dalis buvo jaunimas (apie 

200 dalyvių). Kartu buvo nešamas ir jaunimo dienų kryžius, besiruošiant Alytuje birželio mėnesį 

vyksiančioms jaunimo dienoms. Žygyje dalyvavo ir liudijo pašvęsto gyvenimo ir jaunimo centro atstovai. 

Prie žygio organizavimo daug prisidėjo ir jaunimas, šeimos, kunigai iš Kaišiadorių vyskupijos. Į 

susitikimą su žygio dalyviais atvyko ir Vilkaviškio vyskupas R. Norvila.  

Plačiau: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1068 

-lb- 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 
 

Tarptautinė gyvybės diena Lietuvoje švenčiama paskutinį balandžio sekmadienį. Šios dienos tikslas – 

paskatinti visuomenę skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybės prasmei ir vertei. Gyvybės diena – tai 

diena, kalbanti apie vyro ir moters meilę, santuoką, ištikimybę bei šeimą.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre gyvybės dienai paminėti vyko renginys jėzuitų gimnazijos 

septintos klasės moksleiviams. Susitikimo metu buvo kalbėta apie gyvybės slėpinį bei vertę, šeimos 

svarbą kiekvieno mūsų gyvenime, apie tai, kad šeima yra naujos gyvybės kūrėja. Mokiniai ypač 

susidomėjo tema apie penkias meilės kalbas bei dalinosi, jog niekada nežinojo, jog yra tiek daug ir įvairių 

būdų meilei parodyti. 

Turbūt pats įspūdingiausias susitikimo momentas buvo, kai kiekvienas iš susitikimo dalyvių galėjo į savo 

rankas paimti realius išmatavimus atitinkančius kūdikių muliažus: vienų akyse buvo matyti nuostaba, kitų 

 susižavėjimas, trečių  pagarba žmogaus gyvybės stebuklui. 

Renginį vedė Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro jaunimo programų koordinatorė Dalia Arčiamaitė. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://tauralaukiomokykla.lt/index.php?mod=news&type=0&id=882
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1068
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Lietuvos Šeimos centras 

Balandžio 26 d. renginyje Gyvybės apdovanojimai programos „Pažink save“ savanoriai buvo apdovanoti 

Už jaunimo ugdymą atsakingam požiūriui į gyvybę. Tai patvirtinimas ir paskatinimas mums ir toliau eiti 

tuo keliu, kuriuo einame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau: http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/76002.                                                                                -ll- 

 

Kviečiame: 

 

Esi vertas daugiau – krikščioniška vasaros stovykla 9-12 klasių jaunimui

 

REGISTRACIJOS forma (iki birželio 1 d.)  

http://goo.gl/forms/vqPS7WNA4v 

 

INFORMACIJA: esivertasdaugiau@gmail.com  

tel.nr. 8-640-60220 (Agnė),  

8-673-15823 (Kristina) 

 

Organizatoriai: 

Kauno Arkivyskupijos Jaunimo Centras 

Lietuvos Šeimos centras 

Kauno Arkivyskupijos katechetikos centras 

Katalikų bendruomenė Gyvieji akmenys 

Meilės santykiai

 

 

Sužadėtinių rengimas 
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Sužadėtinių rengėjų mokymai. Balandžio 11 d. vyko sužadėtinių rengėjų mokymai tema „Natūralus 

Šeimos planavimas“. Mokymus vedė NŠP instruktorės Vilija Šlopšnienė ir Laura Aleknienė.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/76002
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FvqPS7WNA4v&h=YAQHi5j9X&enc=AZNtJ2TYVLEE2DNOHD5isTdn1LZn2KM0QwgxuPshdyyzPiT-tRzngGtAHEhr4MWYKNY&s=1
mailto:esivertasdaugiau@gmail.com
https://www.facebook.com/kajcas
https://www.facebook.com/meilessantykiai
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Keletas atsiliepimų: 

 Man labai patiko lektorė, tema naudinga ir nors daugybę 

kartų girdėta (nes esu medikė), bet pateikimas patrauklus 

ir įdomus. Galbūt galima būtų pateikti porų, kurios 

naudojasi NŠP (Bilingso metodu ir kt.) telefono numerius, 

kad sužadėtiniai susidomėję galėtų drąsiai skambinti ir 

klausti. Atrodo sudėtingai, bet išties nėra taip sunku, kai 

įpranti. 

 Patiko struktūruotas temos išdėstymas, gana aiškiai ir 

suprantamai buvo viskas papasakota, pateikta įdomių 

faktų, tai mane labai sudomino. Daugybė dalykų buvo 

žinoma, tik pamiršta. Smagu, kad  visas turinys buvo gražiai pateiktas. 

 Patiko užduotys grupelėse, įvertinti NŠP naudą, trūkumus. Graži citata iš 139 psalmės. Gerai 

struktūruota medžiaga. Prieš tai nežinojau, kad spiralė turi pastovų aborto poveikį.  

 Paskaita labai išsami, lektorė detaliai atsakė į gausybę auditorijos klausimų. Dauguma dalykų 

buvo girdėti, bet per laiką pamiršti, todėl vėl išgirsti naujai. Didžiausią įspūdį paliko žinios apie 

tai, kaip vystosi vaisius – akivaizdu, kad tai dieviška kūryba, lygiai taip moters ir vyro lytinė 

sandara. Antrą kartą gyvenime supratau, kad NŠP metodas prilygsta mokslo sričiai. 

 Nelengva suderinti planavimą, medicinos mokslą ir tikėjimą. Bet kalbėti būtinai reikia. Ačiū, kad 

yra dirbančių. 

-jl- 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

 

Kretingos parapijos Šeimos centras 

Kretingos parapijoje  pats sužadėtinių rengimo santuokai darbymetis. Balandžio mėn. pasirengimą 

santuokai baigė 8 porų grupė, kurią sėkmingai vedė nauja savanorių pora  Edita ir Marius Griciai.  

Taipogi balandžio 27 d. startavo dvi naujos sužadėtinių grupės po 9 poras. Jas veda Dalina ir Vitalius 

Kuprėnai bei Aušra ir Andrius Mizgiriai. Kretingoje kursų metu dvi temas veda klebonas brolis Antanas 

Blužas OFM, vieną temą kun. Antanas Grabnickas OFM ir vieną temą daktarė Regina Grykšienė. Taipogi 

kursų pabaigoje kiekviena sužadėtinių grupė drauge dalyvauja šventose Mišiose, po kurių klebonas 

Antanas Blužas veda detalią katechezę bažnyčioje, labai aiškiai ir įdomiai aiškindamas įvairius 

bažnyčioje esančius aplinkos bei liturginius ženklus, pradedant nuo įėjimo į bažnyčią ir baigiant zakristija 

ir joje esančiais liturginiais indais bei liturginiais drabužiais. Po katechezės vakaras visada baigiasi agape, 

o sužadėtiniai nenoromis išsiskirsto, apgailestaudami, kad kursai jau baigėsi.  

-am- 

 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 
 

Balandžio 24 d.  Kaišiadorių dekanato šeimos centre vyko šeimų susitikimas tema „Meilė yra 

vaisinga“, Gegužės 1 d. „Šeima –  kurianti Gyvybės kultūrą“ pagal J. Pauliaus II kūno teologijos 

mokymus. 

-jb- 
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Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

 
 
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras kviečia į susitikimą su  

Ksawery Knotz OFM Cap –  

knygos “Seksas, kokio nepatyrėte. Kunigo 
patarimai be jokių tabu” autoriumi. 

 
        Susitikimas vyks Papilio g. 5, Kaune,  2015.06.06.  

Pradžia 10 val. 

Registracija: el. p. seimoc.c@kn.lcn.lt 

Telefonas pasiteiravimui 8 614 30385 

 

 

 
 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos dekanato Šeimos centras  

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje Didįjį Šeštadienį vyko Švč. Sakramento adoracija už 

šeimas. 

Plačiau skaitykite:  http://www.taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1108 

 

Klaipėdos dekanato šeimos centro savanorė Alma Kemežienė kartu su 

„Rachelės vyvuogyno“ komanda organizavo Rachelės vynuogyno 

rekolekcijas Kauno mieste „Domus Pacis“, skirtas moterims ir vyrams, 

šeimoms ir poroms, kurie patyrę kūdikio netektį dėl aborto ar 

persileidimo, kurių sužeistas ar apleistas vidinis vaikas. Minint Gyvybės 

dieną Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje aukotos Šv. 

Mišios už šeimas – gyvybės lopšį. 

Plačiau skaitykite: http://santuoka.blogspot.com/2015/05/rekolekcijos-skirtos-seimoms-ir-poroms.html 

-ag- 

Kretingos parapijos Šeimos centras 

Balandžio 10 d. Kretingos parapijoje linksma švente 

sėkmingai pasibaigė nuo sausio mėn. vykęs Santuokos 

kursas, kuriame dalyvavo 20 porų. Kursą organizavo ir 

vedė 16 žmonių komanda, nuolat gelbėjo kurso dvasinis 

palydėtojas kunigas pranciškonas Antanas Grabnickas. 

Kurso užbaigimo šventės metu poros susėdo jau ne prie 

staliukų, o ratu, pasidalijo kurso metu patirtais įspūdžiais ir 

mintimis, tuo būdu galėjo artimiau susipažinti. Vėliau visi 

vaišinosi, o po to linksmai mokėsi šokti žydiškus šokius, 

buvo nuostabu, smagu, linksma. Būrelis kurso dalyvių porų 

pareiškė norą pagelbėti organizuojant Santuokos  kursą 

kitais metais. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
mailto:seimoc.c@kn.lcn.lt
http://www.taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1108
http://santuoka.blogspot.com/2015/05/rekolekcijos-skirtos-seimoms-ir-
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Santuokos kurso dalyvių atsiliepimai: 

 Stiprūs, gyvi kursai. Smagu, kad gyvai poros veda 

paskaitas ir liudija. Tai daug stipriau, nei vaizdo įrašai, 

daug efektyviau. Daugiau pasisemi, kai matai, jog visi 

susiduria su problemomis ir jas sprendžia. Ačiū už – 

dideles jūsų pastangas, labai verta. Rekomenduočiau 

visiems sutuoktiniams. 

 Labai geras mikroklimatas, malonūs organizatoriai, 

įdomios temos. Nauja buvo tai, kad reikia susiplanuoti 

Santuokos laiką. Galėtume pagelbėti organizuojant 

kursą kitais metais, o jei reikėtų, tai ir paliudyti. 

 Kursas buvo galimybė mūsų porai pabūti kartu. Kiekvienoje temoje buvo naudingų minčių, 

patarimų. Ypač patiko tėvo Antano pasisakymai. Gera aplinka, skani arbata. 

 Šis kursas sustiprino ryšį tarp mūsų, pradėjom geriau vienas kitą suprasti. 

 Per 33 santuokos metus tai buvo nuostabiausias potyris mums abiem - susipažinom iš naujo. 

Santuokos kursas įgalina įprasminti santuoką suprantant, kad tai yra darbas, mylint, suprantant, 

analizuojant, suvokiant, kad dar daug ką galima pakeisti, siekiant savo ir mylimo žmogaus laimės. 
 

Balandžio 18 d. Kretingos parapijos Santuokos kurso komanda susirinko kurso dvasinio palydėtojo 

kunigo pranciškono Antano Grabnicko aptarnaujamos Kurmaičių parapijos namuose aptarti praėjusį 

Santuokos kursą, drauge peržvelgti dalyvių atsiliepimus ir jau planuoti kursą ateinantiems metams. 

Kadangi Kretingoje Santuokos kursą gyvai veda sutuoktinių porų komanda, yra daug ką tobulinti ir 

atnaujinti. 

-am- 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 
 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 
 

Vilniaus šeimos centro veiklų, kurias parėmė Privatus 

fondas aptarimas 

Dalį šeimos centro veiklų šiais metais parėmė Privatus fondas 

iš Vokietijos. Projekto pabaigoje Šeimos centre padarėme 

aptarimą su darbuotojais, kurie aktyviai dirbo šiame projekte. 

Šio projekto dėka galėjome vesti kursus tėvams, auginantiems 

paauglius (du ciklus), Bendravimo įgūdžių mokymus (du 

ciklus), taip pat iš dalies šis fondas parėmė mamų klubo 

susitikimus, kurių įvyko 35, Žindymo bei besilaukiančiųjų 

mokyklėlę, taip pat parėmė šeimų bendruomenių mokymus. 

(11 bendruomenių). Visi dirbę projekte dalinosi dalyvių atsiliepimais apie veiklas, siūlė ką keisti ir 

patobulinti veiklose kitais metais. Buvo smagu girdėti gerus atsiliepimus ir tai yra pats didžiausias 

motyvas nesustoti ir galvoti, kaip padaryti, kad ir kitais metais ši prasminga veikla tęstųsi. 

-js- 
 

Renginiai visuomenei 
 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Balandžio 26 d. Gyvybės diena paminėta Merkinės, Širvintų, Elektrėnų, Alytaus, Molėtų, 

Kaišiadorių, Birštono dekantuose.  

Kaišiadoryse po 10 val. šv. Mišių, 11 val. Gailestingumo koplyčioje  maldose dėkojome Dievui už 

neįkainuojamą  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.  

-jb- 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras  

 

Gyvybės diena 

Balandžio 26 d. popietę prie arkikatedros bazilikos surengėme 

akciją „Švęskime Gyvybės dieną“. Jos metu kvietėme praeivius 

susipažinti su kūdikio vystymusi iki gimimo, dalijome 

lankstinukus ir skrajutes, pristatėme lytiškumo ugdymo ir 

rengimo šeimai programą „Pažink save“. Vaikus – ne mažiau ir 

suaugusiuosius – pralinksmino du „gyvi“ Kalėdų Seneliai, 

kviečiantys būti geriems ne tik Kalėdų laikotarpiu, bet ir visus 

metus, taip pat gerbti senelius. Pasivaišinę kakava ir sausainiais, 

vaikai su tėveliais įsitraukė į piešimą ant asfalto, pūtė balionus, 

fotografavosi, o praeivius Gyvybės dienos proga gyva muzika 

sveikino Šeimos centro savanoriai. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje 

vyko sakralinės džiazo muzikos koncertas skirtas Gyvybės dienai. Muzikos kūrinius viduramžių religinių 

giesmių motyvais atliko Maciejus Fortuna ir Dariuszas Dobroszczykas – duetas „Tropus“ iš Lenkijos. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2730&pg=1  

-jl- 

 

Raseinių dekanato Šeimos centras  

Šeimų šventė 

Raseiniuose Gyvybės dienos proga jau antrus metus organizuojama šeimų šventė. Šiemet ji vadinosi 

„Pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje“. Po šv. Mišių Kultūros centre vyko krikščioniškos muzikos 

koncertas. Iš Kretingos atvykusi dainų autorė ir atlikėja Rasa Pienė su grupe padovanojo dainuojamosios 

poezijos ir jautriai švelnių giesmių, o grupė iš Kauno 

„Christ Team“ šlovino Dievą jau trankesniu stiliumi. 

Muzikantų dovanas papildė kun. Andriejaus 

Sabaliausko iš Šiluvos katechezė. Koncerto pabaiga 

buvo visiems labai netikėta, nes į sceną išėjo sėdinčių 

salėje vaikai. Kol tėveliai klausėsi koncerto, jų atžalos 

kartu su jaunimo savanoriais turėjo savo linksmų 

užsiėmimų: piešė, lankstė origamius, šoko, dainavo ir 

žaidė. Improvizuotas mažųjų ir savanorių Gyvybės 

choras visus pralinksmino nuo scenos sudainuodamas 

„Du gaidelius“. 

Plačiau skaitykite: http://www.raseiniuparapija.lt/2015-balandzio-26.htm  

-id- 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Biržų dekanato Šeimos centras 

Paskutinį balandžio sekmadienį Katalikų Bažnyčia švenčia Gerojo Ganytojo ir Pašaukimų bei Gyvybės 

dieną. Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos kunigai šią dieną suorganizavo renginį.  

Šventė prasidėjo Sumos Šv. Mišiomis, po kurių visą dieną vyko Švč. Sakramento adoracija. Joje 

dalyvavo kunigai, tikybos mokytojos ir ketechetai, Gyvojo Rožinio kalbėtojai, Marijos legiono nariai, 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2730&pg=1
http://www.raseiniuparapija.lt/2015-balandzio-26.htm
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pasauliečiai Pranciškonai, Pirmosios komunijos ir sutvirtinimo vaikai su tėveliais bei parapijiečiai. 

Tikintiesiems buvo paruošta intencijų knyga, kurioje jie per visą 

dieną rašė savo padėkas, prašymus, atsiprašymus Dievui.  

 Prieš vakaro Šv. Mišias kun. Ernestas Želvys perskaitė žmonių 

maldavimus, klebonas Algis Neverauskas aukojo Šv. Mišias ir 

meldėsi šiomis intencijomis. Klebonas pamoksle akcentavo 

gyvybės dovanos aktualumą, džiaugėsi gausiu parapijiečių 

atsiliepimu į Gyvybės dienos minėjimą. 

Po Šv. Mišių Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimas, 

kuris gausiai (net 77 jauni žmonės) ruošiasi  vykti į Lietuvos jaunimo dienas, vyksiančias Alytuje, parodė 

Šv. Rašto ištraukos „…Leiskite mažutėliams ateiti pas mane…“ (Mk 10, 14) inscenizaciją. Miniatiūroje 

personažai įkūnijo gyvenimo realybę gyvybės tema. Už Dievo dovanotą gyvybės dovaną atsakingas 

kiekvienas žmogus, ypač tie, kurie prisiliečia prie jos išsaugojimo. Gyvybė pradedama dviejų vienas kitą 

mylinčių žmonių, Dievui juos laiminant. Jie atsakingi už jos išsaugojimą. Tačiau gyvenime nutinka 

skaudžių dalykų, kai pradėta gyvybė nutraukiama  abortu, naikinama alkoholiu, narkotikais, savo kūno 

niekinimu, eutanazija ar kitaip jos nesaugant ir nebranginant. Svarbus vaidmuo tenka įvairių pašaukimų 

žmonėms, prisidedantiems prie sveikatos ir gyvybės išsaugojimo. Koks liūdesys turėtų būti Dievui, kai 

žmogus lengva ranka pasirašo mirties nuosprendį sau ir kitiems. Inscenizacijos dalyviai uždegė žvakutes, 

dėliojant žodžius GYVYBEI TAIP. 

Biržų dekanato šeimos centro vadovė Gražina Griauzdienė susirinkusiems bažnyčioje skaitė paskaitą 

„Gyvybė Dievo ir mūsų rankose“. Lektorė akcentavo dviejų žmonių – vyro ir moters meilės ir teisingos 

lytiškumo sampratos suvokimo svarbą. Pabrėžė, jog labai svarbu ruoštis šeimos kūrimui, meilę suprantant 

kaip savęs dovanojimą mylimam žmogui, ne tik kaip malonumą sau. Kalbėdama pabrėžė atsakomybės 

svarbą ir įvardijo, kas sugriauna šeimos gyvenimą. Jaunimas dažnai nesupranta skaistumo reikšmės 

darniam šeimos gyvenimui, jam trūksta žinių, kaip reikia mylėti vienam kitą. Mokykimės mylėti! 

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Algis Neverauskas dėkojo lektorei Gražinai Griauzdienei, 

išsakydamas lūkestį ateityje temą išplėtoti ir susitikti dar ne vieną kartą. Jis džiaugėsi savo parapijos 

vikaru Ernestu Želviu, kuris kartu su parapijos jaunimu suorganizavo Gyvybės dienos renginį. 

Prie arbatos puodelio parapijiečiai galėjo lektorei pateikti asmeninius klausimus. Šildantis prie jaukaus 

židinio, vakaras neprailgo.  
 

Renginį dalinai finansavo Vokietijos Privatus fondas. 
 

http://www.birzuparapija.lt/birzieciai-tare-taip-gyvybei 

http://www.siaure.lt/article/articleview/13249/1/283 

http://www.selonija.lt/2015/04/29/gyvybe-ir-tavo-rankose/ 

Biržų dekanato referentė Sandra Balodytė 

 

Rokiškio dekanato Šeimos centras 

Šeštadienį Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos namuose antrą kartą surengta Šeimų diena. Į ją buvo 

kviestos poros, kurios praėjusiais metais susituokė miesto bažnyčioje. Atvykti padiskutuoti apie 

šeimyninį gyvenimą, pasidalinti savo patirtimi kviesti ir visi susidomėję rokiškėnai. Deja, tokių šiemet 

buvo nedaug... 

Rokiškio šeimos centro vadovė Dalia Spudzevičienė apgailestavo, kad antrus metus organizuotas 

susitikimas didelio susituokusiųjų dėmesio nesulaukė: „Kai praėjusiais metais sumanėme rengti tokį 

susitikimą, mus Panevėžio vyskupija įspėjo, kad per daug nesitikėtumėme. Buvome maloniai nustebinti, 

kai į kvietimą atvykti teigiamai atsakė mažiausiai penkiolika porų. Šiemet viską darėme taip pat, deja, 

susitikime dalyvavo vos viena 2014 m. susituokusi pora... Galbūt dėl to, kad pernai kvietėme tuos, kurie 

santuokos sakramentą priėmė per dvejus metus. Šiemet kviesti tik praėjusių metų jaunavedžiai. Nors 

šiemet nelabai pavyko, tačiau minties organizuoti panašaus pobūdžio susitikimus tikrai neatsisakysime! 

Priešingai, kilo dar didesnis azartas. Kartu dalyvavo prie šeimos centro kolektyvo prisijungti 

planuojantys, septynerius metus susituokę Laura ir Arūnas. Mūsų svečiai iš Kauno šeimos centro  Linas 

ir Beata susituokė beveik prieš 20 metų.“ 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.birzuparapija.lt/birzieciai-tare-taip-gyvybei
http://www.siaure.lt/article/articleview/13249/1/283
http://www.selonija.lt/2015/04/29/gyvybe-ir-tavo-rankose/
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Vienintelė, pernai metais susituokusi pora  Andrius ir Justina Rizgeliai tikino, kad susitikimu liko 

patenkinti, tačiau pripažino, kad truputį glumino didelis jiems skirtas dėmesys. „Buvo tikrai įdomu 

pasiklausyti ankščiau susituokusių porų istorijas, gyvenimo kartu patirtį. Tačiau buvome vienintelė tokia 

jauna jaunavedžių pora, visas dėmesys krypo tik į mus. Buvo truputį nejauku... Bet esame patenkinti, kad 

atvykome, kad sudalyvavome. Neatsisakyčiau susitikti dar po metų. Visai įdomu išgirsti, kaip gyvena ir 

sutaria kiti, tam tikrose situacijose įžvelgti save ir pagalvoti, kaip mes sprendžiame tokias problemas“,  

kalbėjo vos metus susituokusi pora. 

Po paskaitų ir įvairių užsiėmimų, iš parapijos namų poros skubėjo į bažnyčią, kur Šv. Mišių metu 

atnaujino santuokos priesaiką.  

Renginį rėmė Vokietijos Privatus fondas.                                         
http://grokiskis.lt/temos/aktualijos/2015/04/12/seimu-diena-rokiskyje 

-mk- 
 

Kupiškio dekanato Šeimos centras 

Pavasaris, atnešęs Kristaus Prisikėlimo 

šventę, ir toliau dovanoja bažnyčioje 

minimas dienas.  Balandžio 19 d., 

sekmadienį per Šv. Mišias pasimeldę 

Kupiškio Kristaus Žengimo bažnyčioje 

už parapijos šeimas ir jų atvirumą 

gyvybei, rinkomės į parapijos namus 

pasikalbėti apie šeimos ir Bažnyčios 

santykį.  

Sužadėtiniai, besirengiantys Santuokos sakramentui, mokinių, kurie ruošiasi pirmajai Komunijai, tėveliai, 

sužinojo į kokias katalikiškas bendruomenes gali jungtis šeimos. Kaip šeimoje pajusti Dievo artumą, 

puoselėti tikėjimą, pasakojo Kupiškio dekanas Mindaugas Kučinskas. Jis palygino šeimos tvirtybę su 

stalu, kurio keturios kojos – kalbėjimasis, patarnavimas, atleidimas ir malda.  

Vilmanto ir Rasos Marcinkevičių šeima iš Panevėžio paliudijo Dievo veikimą jų šeimoje, kaip svarbu 

puoselėti tikėjimą kasdienybėje, švęsti sekmadienį. Apžvelgė Bažnyčios mokymą apie gyvybę, šiandienos 

iššūkius šeimai.  

Prisijungę mokinukai su mokytoja Rasa Šlekiene aptarė šeimos ikoną, Dievo palaimos veikimą. Alina 

Stanionienė pateikė vaikų minčių apie meilę šeimoje. Pasikalbėję, pasivaišinę, sugrįžome į savo šeimas. 

Renginį rėmė Vokietijos Privatus fondas 
-vs- 

Panevėžio dekanato Šeimos centras 

Gyvybė... Gyvybės diena... Gyvybės kultūra... Tariant šiuos 

žodžius užlieja dvasios šiluma ir didelė pagarba paslapčiai. 

Galbūt dėl to tiek daug žmonių noriai įsitraukė į Gyvybės 

dienos minėjimo pasiruošimą.  

Jaunuoliai, besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui, talkino 

gaminant atvirukus bei ruošiant vaidinimą. Gausių šeimų 

bendrijos ,,Panevėžio šeimyna“ nariai dalino atvirukus bei 

gamino vaidinimui dekoracijas. Parapijos vaikų choras sutiko 

šventę praturtinti savo balsais. O svarbiausia, šalia visada buvo 

patariančių, padrąsinančių ir idėją palaikančių.  

Tą dieną Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios jaunimui, minint 

Gyvybės dieną. Taip pat po kiekvienų šv. Mišių buvo dalijami savanorių pagaminti atvirukai, skirti 

prisiminti šiai dienai. Baigiantis pamaldoms tikintieji buvo pakviesti prie paminklo Negimusiam kūdikiui. 

Klebono  kun. Romualdo Zdanio paraginti žmonės dar kartą buvo kviečiami pamąstyti ir įsigilinti į 

gyvybės prasmę ir vertę. Gausios šeimos mama Ina priminė, koks yra šios dienos šventimo tikslas. 

Susitelkusius parapijiečius pradžiugino atplasnojęs gandras (vaidino Sofija), kurį grįžtantį iš šiltųjų  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://grokiskis.lt/temos/aktualijos/2015/04/12/seimu-diena-rokiskyje
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kraštų užklupo audra ir jis išklydęs iš kelio. Jau buvo netenkąs vilties, tačiau 

buvo sustabdytas  Dangaus kareivijų generolo, tiesos ir teisingumo atstatytojo 

šv. Mykolo (vaidino Rimgaudas). Jis paprašė, kad gandras nuneštų į Žemę 

Dangaus siuntinį  kelis tuzinus vaikų. Tai dovana tiems žmonėms, kurie 

laukia nesulaukia vaikučių, ir tiems, kurie augina sūnų, o pageidautų ir 

dukters, ir tiems, kurie augina dukterį, o nekantriai laukia sūnaus, ir tiems, 

kurie augina ir dukterį, ir sūnų, net ir tiems, kurie augina po kelis sūnus ir 

kelias dukteris... 

Tuo pačiu, buvo prisiminti ir tie kūdikiai, kuriems nebuvo suteikta teisė 

gimti. Negimusio kūdikio viltingas mintis perteikė vaikai (Marija ir Vilius) 

Valderezos Puišytės eilėraščiu ,,Lauk manęs mama...“. Negimusiųjų 

prisiminimui buvo uždegtos žvakelės, vaikų choras (vadovė Liuda Vėžytė) pagilino maldą giesme 

Angelui Sargui. Dalyvaujančiųjų emocijoms besireiškiant šalia Negimusio kūdikio paminklo atsirado ir 

saldainių saujelė, ne vienam skruostu nuriedėjo ašara...  

Šios šventės pagrindinis iniciatyvos palaikytojas klebonas kun. Romualdas Zdanys tarė padėkos žodį ir 

pakvietė visus puoselėti Gyvybės kultūrą.  
http://www.petropoviloparapija.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=494:gyvybs-dienos-minjimas-

2015-04-26&catid=58:parapija 

-dv- 

Pasvalio dekanato Šeimos centras 

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje vyko renginys, skirtas 

Gyvybės dienai. Diena prasidėjo Šv. Mišiomis, kurioje tikintieji 

meldėsi gyvybės intencijomis. Vėliau visi rinkosi į Pasvalio krašto 

muziejaus salę.  

Klebonas kun. Albertas Kasperavičius pasveikino susirinkusius. 

Pasvalio dekanato Šeimos centro vadovė Gražina Griauzdienė 

pristatė šeimas: svečius Vilmantą ir Rasą Marcinkevičius bei 

pasvaliečių šeimą Dalių ir Renatą Kaziliūnus. Šeimos dalijosi savo 

patirtimi apie tikėjimo svarbą šeimos gyvenime, o taip pat ir  kaip tikėjimas padeda įveikti netektis. 

Renatos ir Daliaus šeima savo liudijimą papuošė muzikiniais intarpais – dainomis. Dalius taip pat pristatė 

savo paveikslų parodėlę.  

Renginio dalyviai buvo nustebinti renginio paprastumu, šeimų nuoširdumu ir atvirumu. 

Renginį dalinai finansavo Vokietijos Privatus fondas. 

-jm- 

Zarasų dekanato Šeimos centras 

Kasmet paskutinį balandžio sekmadienį yra švenčiama 

Pasaulinė gyvybės diena. Mūsų parapijoje graži ir prasminga 

šventė, o jei ji dar turi ir „sustyguotus“ akcentus  tiesiog tampa 

nepakartojama.  
Balandžio 26 d. į šventę Zarasų bažnyčioje žmonės rinkosi su 

džiaugsmu, nes jų laukė tikrai malonios staigmenos. Prieš 

šventę, sutuoktinių poros buvo paragintos prisipažinti, kam šiais 

metais sukanka įvairūs santuokos jubiliejai.  

Ne viena sutuoktinių pora su jauduliu prisiminė akimirkas,  kai 

reikėjo pasakyti „myliu“, ištarti „būk mano žmona“, krūtinėje 

daužėsi širdis, kai reikėjo prisiekti prieš Dievą „ir džiaugsme, ir skausme“. Nesvarbu ar tai buvo prieš 

penkiasdešimt, dvidešimt penkerius ar penkerius metus,  šiandien vienareikšmiškai nuvilnija malonūs 

prisiminimų virpuliukai. Manau, kad atnaujinti santuokos įžadai tądien buvusiems sutuoktiniams suteikė 

naujus gerumo sparnus. Susikibę rankomis ir žvelgdami į savo brangų žmogų kartojo gyvenimo 

priesaikos žodžius. Tai be galo prasminga, nes Dievo namuose ištarti žodžiai įpareigoja būti kuo 

nuoširdesniais savo gyvenimo draugui.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.petropoviloparapija.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=494:gyvybs-dienos-minjimas-2015-04-26&catid=58:parapija
http://www.petropoviloparapija.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=494:gyvybs-dienos-minjimas-2015-04-26&catid=58:parapija
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Sutuoktinių tarpusavio santykiai ir Dievo palaima šeimoje. Gyvybės 

prasmės samprata nuo jos pradėjimo ir atėjimo į šį pasaulį, vaiko ir 

tėvų ryšys, lydimas Aukščiausiojo globos... Apie panašius jausmus 

ir šeimos prasmę gražų saulėtą sekmadienį šv. Mišiose kalbėjo 

Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios kun. Rimantas Kaunietis. 

Besibaigiant šv. Mišioms jubiliejines santuokos sukaktuves 

švenčiančioms poroms klebonas kun. Remigijus Kavaliauskas ir 

kun. Rimantas Kaunietis įteikė specialiai šiai progai paruoštas 

dovanas – žvakes ir rožės žiedą. Pagerbta septyniolika porų. Juliją ir 

Donatą Adomavičius bendro gyvenimo penkerių metų sukaktį švęsti atlydėjo sūnelis Jonukas. Sidabrines 

vestuves šiemet švenčia net šešios parapijiečių poros. Auksinį jubiliejų atėjo paminėti Genovaitė ir 

Kazimieras Stunžėnai. Audringi plojimai po bažnyčios skliautais nuvilnijo 55-ąją bendro gyvenimo 

sukaktį švenčiantiems Onai ir Jonui Šukštuliams. Gražu, jautru, miela ir išties tikra. Ir kas gali paneigti, 

kad Dievo palaima nesaugo šių žmonių gyvenimo meilės? Tikrai saugo, globoja ir sutvirtina. 

Pasibaigus šv. Mišioms suskambo dainininkų Deivio ir Renatos Norvilų balsai. Angeliškai švelnus, 

skaidrus sopranas ir užtikrintai sodrus tenoras skardeno po bažnyčios skliautais dar ir dar patvirtindamas, 

kad šeima, meilė, gyvybė yra mūsų žmonijos pagrindas. Su jauduliu daininkai pripažino, kad nedažnai 

tenka koncertuoti bažnyčiose, o tai ypatingai įpareigoja. Atlikta paskutinė daina suskambo tarytum visų, 

tą dien buvusių šventėje, malda: „Tu, kuris aukštai, palaimink mus, paguosk ir palydėk... 

Šventę dalinai finansavo Vokietijos Privatus fondas. http://www.zarasuparapija.lt/news.php                        -an- 
                                                                                                                                                                                   

 

     SEMINARAS  ŠEIMOMS,  PEDAGOGAMS, MEDIKAMS,  SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS, 

PSICHOLOGAMS, SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS 

APIE TĖVYSTĘ IR UOŠVYSTĘ 

Lektorė dr. Nijolė Liobikienė (VDU) 

L a i k a s: 2015 m. gegužės 30 d. 10 - 14 val.  (šeštadienį) 

     V i e t a: Nemuno g. 33 (KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto II a. salė) 

P R O G R A M A 

                                         9.30 - 10.00     Dalyvių registravimas 

                                     10.00 - 11.30     Tėvystės bei motinystės užduotys ir iššūkiai 

                                    11.30 - 12.00     K a v o s  p e r t r a u k a 

                                   12.00 - 13.30     Uošviai, šešurai, anytos, marčios ir žentai šiandien 

                                   13.30 - 14.00     Diskusijos ir apibendrinimas 

 

   Išankstinė registracija:  
    * Panevėžio vyskupijos Šeimos centras, Marijonų g. 24,  
       tel.: 8 45 507791, mob.: 8 684 84402, el. p.: pvscentras@gmail.com 

 

     * Pageidaujantieji gaus KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto pažymėjimus (4 val.).         
        

 Pastaba: Seminare dalyvauti gali ir tie, kurie nespėjo užsiregistruoti iš anksto. 

 

      Rėmėjai:  PRIVATUS VOKIETIJOS FONDAS; VOKIETIJOS KATALIKŲ SOLIDARUMO AKCIJA  RENOVABIS 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.zarasuparapija.lt/news.php
mailto:pvscentras@gmail.com
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Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 
 

Nacionalinis forumas „JAUNIMO RENGIMAS ŠEIMAI (LYTIŠKUMO UGDYMAS) AR LYTINIS ŠVIETIMAS“  

Paskutinįjį balandžio mėnesio sekmadienį pasaulyje švenčiama 

Gyvybės diena. Šia proga balandžio 24 d. Kuršėnų kultūros 

centras drauge su Seimo nare Rima Baškiene ir Šiaulių 

vyskupu Eugenijumi Bartuliu pakvietė į nacionalinį forumą 

„Jaunimo rengimas šeimai (lytiškumo ugdymas) ar lytinis 

švietimas“. 

Toks pat forumas vyko ir 2014 m. gruodžio 19 d. LR Seime. 

Tuomet ir nuspręsta, kad jis turi būti rengiamas regionuose. LR 

parlamentinės grupės „Už šeimą“, VDU santuokos ir šeimos 

studijų centro, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos, PGP „Už 

žmogaus gyvybę“, Lietuvos tėvų forumo, bendradarbiaujant su Šiaulių vyskupijos Šeimos centru ir 

Šiaulių rajono savivaldybe dėka pirmasis forumas surengtas Kuršėnuose. Dalyvavo ne tik Šiaulių, bet ir 

Kauno, Joniškio, Klaipėdos, Vilniaus, Telšių, Radviliškio, Akmenės švietimo skyrių bei mokyklų 

atstovai. 

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras sveikino forumo dalyvius ir 

svečius. Šiaulių vyskupas akcentavo problemos dydį ir svarbą. 

Ganytojo manymu, didelė problema, kad jaunuoliai ne visada 

gerbia ir myli save. Tai siejo su ugdymu šeimoje. Gera augti 

toje šeimoje, kur Dievas yra pirmoje vietoje. „Kada reikia 

pradėti auklėti vaiką?“ – klausė ganytojas. Atsakymas: 15 metų 

prieš jo gimimą. Nes labiau nei auklėjimo metodai svarbi yra 

paties tėvo, motinos branda, dvasinis gyvenimas, sielos grožio ir 

skaistumo puoselėjimas. Vestuvių diena turėtų būti išlaukta 

džiaugsmo šventė, į kurią einama trokštant vykdyti ne savo, o 

Dievo valią. 

Šiaulių rajono meras A. Bezaras kalbėjo apie glaudesnių valdžios institucijų ryšių su Bažnyčia palaikymo 

svarbą. Buvo skaitomi pranešimai, diskutuojama penkiais labai jautriais  klausimais: 

1. Kaip traktuojame lytiškumą: tai egzistencinis dalykas ar tik kūno funkcija? doc. dr. I. E. Laumenskaitės 

(VU) pranešimas „Lytiškumas – visą asmenį apimanti  tikrovė ar vien jo socio-biologinė funkcija?“. 

Prelegentės teigimu, tėvai skiria, kas vaikams gera ir kas destruktyvu. Jie neužsikrečia ideologine 

mąstysena. 

2. Kokie komponentai sudaro lytinį švietimą, atitinkantį šiuolaikinį mokslo standartą? Prof. hab. dr. G. 

Merkio (KTU) pranešimas „Genderizmas: kas tai ir koks mūsų atsakas?“. Mokslininkas aiškino, jog šiuo 

metu vis stiprėjantis bio-kapitalizmas yra prieš šeimą, religiją, tautą, nacionalinę vastybę; propaguoja 

eutanaziją, kontracepciją, lytinį švietimą, homoseksualumą. Tai antihumanistinė prieš gyvybę nukreipta 

ideologija. Šiais laikais stipriausiai jai oponuoja fundamentalus, gyvybės apsauga besirūpinantis 

Bažnyčios mokymas. 

3. Kas svarbiau: išmokyti vaiką mylėti ar saugiai pasimylėti? 

Prof. dr. B. Obelenienės (VDU) ir doc. dr. S. Ustilaitės (LEU) 

pranešimai  apie tinkamiausią rengimo šeimai mokykloje 

strategiją. „Lytiškumo ugdymas grindžiamas krikščioniška 

antropologija, paremta žmogaus orumo išsaugojimu. Tuo tarpu 

lytinis švietimas remiasi dualistine žmogų nuvertinančia 

ideologija, pagrįsta ne žmogaus orumu o žmogaus teisėmis“. 

4. Ar saugi hormoninė kontracepcija? doc. dr. E. Markūnienės 

(LSMU) pranešimas „HK poveikis paauglių mergaičių 

sveikatai“. Remdamasi moksliniais tyrimais prelegentė įrodė, jog 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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harmoninė kontracepcija, gausiai siūloma netgi paaugliams kaip apsauganti, iš tiesų yra nukreipta prieš 

sveikatą ir prieš gyvybę. 

5. Tėvai turi konstitucinę teisę parinkti mokymo turinį, tačiau mums sako, kad tėvai nežino, koks turi būti 

turinys todėl parinks tie, kurie geriau žino. Ar leisime atimti iš tėvų prigimtinę teisę ugdyti vaikus pagal 

savo įsitikinimus? J. Sinickienės (ŠMM), J. Pukelienės ir R. Jančiausko pranešimai apie konstitucinę tėvų 

teisę ugdyti savo vaikus. 

Pristatydamas naują mokslinę monografiją „Ugdymo dvasingumo kontekstas“, prof. J. Kievišas (LEU) 

skaitė pranešimą „Asmenybės brandą grindžiantis šeimos dvasingumas“. Šią monografiją, taip pat LR 

seime 2014 m. vykusio forumo pranešimų rinkinį galima buvo įsigyti Kultūros centro vestibiulyje. 

 

Pagal I.Ratnikaitės tekstą parengė Edita Gulbinienė 
 

 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 
 

Alytaus dekanato Šeimos centras 

Šeimų šventė. Gegužės 10 d. vykusi šeimų šventė prasidėjo 

šv. Mišiomis šv. Angelų Sargų bažnyčioje, kurias su vyskupu 

R. Norvila koncelebravo generalvikaras G. Kuliešius, Alytaus 

dekanas A. Užupis, vicedekanas R. Žukauskas. Kun. dr. 

Ž. Kulpys homilijoje Kristaus prisikėlimo žinią, kurią patyrė 

jo mokiniai kelyje į Emausą, siejo su šeimos gyvenimu. Jame 

būna nusivylimo, kančios, skausmo patirčių, tačiau 

susitikimas su gyvu Jėzumi teikia jėgų ir vilties. 
Po šv. Mišių šeimų eisena (apie 400 žmonių) pasuko į Alytaus 

miesto teatrą, kur vyko tolesnė šventės programa. Po gausių 

dekano ir rėmėjų parūpintų vaišių vaikai buvo pakviesti į spektaklį apie Pinokį, kurį vaidino Alytaus 

teatro aktoriai, o suaugusieji rinkosi į salę. Jiems skirtos programos pradžioje skambėjo eilės, sveikinimai. 

Vyskupas R. Norvila prisiminė rudenį Romoje vykusį šeimai skirtą vyskupų sinodą, iššūkius, su kuriais 

susiduria šiuolaikinė šeima ir pagalbos galimybes – net artimieji gali padėti ant skyrybų ribos atsidūrusiai 

porai išsaugoti santuoką. Alytaus mero ir vicemero sveikinimai kartu buvo ir liudijimai apie tai, ką reiškia 

tėvas ar motina šeimoje, kokia vertinga patirtis yra augti gausioje šeimoje. 

Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos mokytoja Kristina Jankauskaitė parengė pranešimą apie tėvo vaidmenį 

šeimoje  koks jis turėtų būti idealiu atveju, ir kaip sužeidimai gali jį iškreipti. Kun. pastor. teol. dr. 

Miroslav Dovda dalijosi savo įžvalgomis apie jaunų porų požiūrį į santuokinį gyvenimą, paremtą tyrimų 

duomenimis, kurie gauti apklausus mūsų vyskupijos sužadėtinių poras, besiruošiančias Santuokos 

sakramentui. 

„Gyvųjų akmenų“ bendruomenės atstovai ne tik vadovavo 

šlovinimo giesmėms, kurioms pakvietė visus dalyvius, bet ir 

dalijosi savo šeimos gyvenimo liudijimais: Birutė – apie savo 

tėčio tikėjimą ir jo pavyzdį dukrai iki mirties, Rūtos ir Antano – 

apie santuokinio gyvenimo kelionę, įveikiant sunkumus su malda 

ir Dievo pagalba. Šventę vedęs alytiškis Robertas pasidalijo savo 

tikėjimo ir gyvenimo patirtimi, laikydamas ant rankų jauniausią 

dukrelę. 

Šventė baigėsi dekano A. Užupio padėka savanoriams, ypač iš 

Šeimos centro ir šv. Benedikto gimnazijos už pagalbą  ir 

vyskupo R. Norvilos palaiminimu šeimoms. 
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Marijampolės dekanato Šeimos centras 

Popietė Motinos dienai paminėti Marijampolėje 

Gegužės 1 d. vykusioje popietėje skambėjo kanklių muzika ir 4 vaikų mamos Rasos Slankauskienės 

atliekamos dainos, lopšinė. 

Iš Kauno atvykusi žinoma psichologė Zita Vasiliauskaitė kalbėjo apie tėvų vaidmenį parengiant vaiką 

savarankiškam gyvenimui, padedant atrasti savo siekius, idealųjį „aš“. Lektorė atsakė į susirinkusių 

klausimus, pateikė gyvenimiškų pavyzdžių. Plačiau: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1074 

 

Vilkaviškio dekanato Šeimos centras 

Kino vakaras šeimoms 

Vilkaviškio dekanato šeimos centro savanoriai Gyvybės dienos išvakarėse pakvietė šeimas su vaikais į 

krikščionišką kino seansą, pristatė bibliotekėlę, su šeimoms skirta literatūra. 

Daugiau: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1069  

-lb- 
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