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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 
 

Prieš vasarą tai mūsų paskutinis Aplinkraštis. Vasaros įvykiais pasidalinsime rugsėjo pradžioje. 

 

Tik ką Lietuvoje lankėsi kunigas Ksaveras Knocas (Ksawery Knotz) OFM Cap, pastoracinės 

teologijos daktaras, rekolekcijų sutuoktiniams vedėjas, knygos „Seksas, kokio nepatyrėte“ (ir kitų knygų) 

autorius. Su tėvu Ksaveru šeimos susitiko Panevėžyje, Vilniuje ir Klaipėdoje, o birželio 6 d. tėvas 

Ksaveras su sutuoktiniais susitiko Kaune. Štai pora minčių, kurios ypač įstrigo klausant tėvo Ksavero. 

Išsamiau apie susitikimus galite paskaityti vyskupijų aprašymuose. 

 

Pirmoje susitikimo dalyje tėvas Ksaveras kalbėjo apie santykį su Dievu pradėdamas nuo Adomo ir Ievos. 

Dievas sukūrė visą žmogų: galvą, rankas, pilvą bei lytinius organus, todėl nėra nuodėmingų organų, blogų 

organų. Visas blogis gimsta širdyje. Taip kaip liežuvis netampa nuodėmingu dėl to, kad liežuvaujama 

(apkalbos gimsta pirmiausia mūsų prote ir širdyje), taip lytiniai organai nėra nuodėmingi dėl to, kad jais 

paleistuvaujama (šis blogis taip pat pirmiausia gimsta mūsų širdyje). Baigdamas pirmąją dalį tėvas 

Ksaveras paklausė auditorijos, kaip konkrečiai Dievas pasireiškia Santuokos sakramente? Atsakymai 

buvo įvairūs: prasidedant naujai gyvybei, lytinio akto metu, meilėje, maldoje, visada, nes Dievas yra visur 

ir t.t. Tėvas Ksaveras švelniai sukritikavo visus atsakymus. Dievas yra vyro ir žmonos ryšyje, todėl tą ryšį 

visokiais būdais svarbu puoselėti ir auginti, būtent todėl lytiniai santykiai yra labai svarbi šio ryšio dalis. 

Šeima yra tarsi Švenčiausiosios Trejybės atspindys: du myli vienas kitą ir į jų ryšį įžengia Dievas.  

 

Antroje dalyje buvo konkrečiai kalbama apie lytinius santykius. Juos tėvas Ksaveras apibūdino kaip 

muzikavimą fortepijonu: vienas žmogus tesugeba groti vienu pirštu, kitas - dviem, o trečias sukuria 

neregėto grožio melodijas. Turime stengtis panaudoti visus fortepijono klavišus, net jei mums iš karto 

neišeis puiki melodija. Turime stengtis auginti bendrystę ir tarpusavio ryšį įvairiais būdais. 

 

Atsakydamas į sudėtingus klausimus tėvas Ksaveras pabrėžė, kad sudėtinga situacija dažnai prilygsta 

karui. Nors Dievo įsakymas „nežudyk“ galioja visada, tėvynės gynėjų ne tik nevadiname žudikais, bet 

pagarbiai vadiname juos tėvynės gynėjais. Taigi, viena pora toje sudėtingoje situacijoje visai atsisakys 

lytinių santykių, kitiems tai būtų tiesiog nepakeliama našta, kuri veda į skyrybas, todėl kiekviena pora turi 

rasti savą sprendimą, o ir atsako už savo sprendimą kiekvienas individualiai.  

 

Privačiame pokalbyje tėvas Ksaveras pabrėžė, kad sutuoktiniams labai svarbu dalyvauti sutuoktiniams 

skirtuose judėjimuose, nes tik juose yra puoselėjamas ir ugdomas sutuoktinių tarpusavio ryšys, kuris ir 

yra Dievo buvimo jų tarpe vieta. Bažnyčioje yra daug puikių judėjimų, tačiau kartais juose nėra vietos 

santuokai ir sutuoktiniams. 

 

Tėvas Ksaveras veda sutuoktiniams rekolekcijas ir, matyt, labai mėgsta bendrauti su sutuoktiniais, ypač 

važiuojant automobiliu. Jo paskaitos pilnos tikrų sutuoktinių nuotykių, kuriuos jis pasakoja pradėdamas: 

„Kartą, važiuojant automobiliu, viena pora pasakojo...“ Tie pasakojimai tikroviški, nepaprasti, juokingi, 

ilgam įsimenantys. Tėvas Ksaveras gali kalbėti apie viską: jo išpažinčių klausymo ir bendravimo su 

sutuoktiniais patirtis labai didelė. Jam sutuoktiniai rūpi ir jis linki jiems paties geriausio tarpusavio ryšio, 

tame tarpe ir pilnatviško lytinio bendravimo. 

-dl- 
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  Jaunimo rengimas šeimai  
 

 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 
 

Ateitininkų prašymu įvyko keturi susitikimai su 

ateitininkais šeimyniškumo temomis. Kartu kalbėjomės 

apie tai, kas yra šeima, santuoka, kokią reikšmę stipri šeima ir 

santuoka turi visuomenei, apie šiandieninius iššūkius šeimai, 

įstatymų projektus ir lyginome juos su Bažnyčios mokymu 

apie šeimą ir santuoką. 

 

Gegužės 22 d. Šeimos dienos proga Žiežmarių gimnazijoje vyko paskaitos 10-12 klasių moksleiviams 

„Meilė, atsakomybė, šeima“.  

-jb- 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 
 

Gegužės mėnesį Jolanta Masiokienė lankėsi dvejose Panevėžio ir Ramygalos mokyklose, kuriose susitiko 

su moksleiviais ir kalbėjo apie meilę, skaitumą, draugystę, gyvybę. 

 

Entuziastingai kas antrą ketvirtadienį vyksta susitikimai Pažink save klube.  

-jm- 

Lietuvos Šeimos centras 

Liepos 8-10 d. Utenos raj., Margavonių km. arnt Ilgio ežero kranto vyko paskutinis šio sezono 

„Pažink save“ savaitgalis Utenos Dievo apvaizdos parapijos jaunimui. Turėjome džiaugsmingą laiką 

nepaprastai gražioje vietoje su nuostabiu jaunimu ir šauniomis seserimis iš Utenos Dievo apvaizdos 

kongregacijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-ll- 

 

Sužadėtinių rengimas 
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 
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Supervizija sužadėtinių rengėjams 

Gegužės 20 d. vyko supervizija sužadėtinių rengėjams. Superviziją 

vedė Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro darbuotoja, šeimų 

bendruomenių koordinatorė Vijoleta Vitkauskienė. Pirmiausia ji 

pakvietė pasidalyti bendra savijauta, kuri kyla vedant grupę. 

Dalyviai paminėjo įtampą, jaudulį, atsakomybę. Tačiau kai kurie, 

vesdami grupes, jaučiasi 

drąsiai, džiaugiasi galimybe 

grupę vesti kaip pora ir 

gauna daugiau nei duoda. 

Pasiskirstę į mažas grupeles, dalyviai iškėlė pagrindinius rūpimus 

klausimus ir problemines sritis: kaip kalbėti apie išpažintį, kai 

didesnė dalis sužadėtinių į Bažnyčios mokymą žiūri skeptiškai? 

ką galima pasakyti apie kunigą kaip tarpininką? kaip suderinti 

skirtingą porų patirtį? kaip priimti priešingą nuomonę? kokiais 

būdais įtraukti tylinčius grupės narius?  

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2795&pg=1  

 

Sužadėtinių rengėjų mokymai 

Gegužės 23 d. Šeimos centre vyko sužadėtinių rengėjų mokymai. 

Būsimieji sužadėtinių rengėjai, pasiskirstę į tris grupes, 

pirmiausia nagrinėjo temą „Dievas ir Bažnyčia“. Su šia tema 

atskirose grupėse juos supažindino kunigas teol. lic. Kęstutis 

Rugevičius, kunigas Aldonas Gudaitis SJ ir Lietuvos šeimos 

centro direktorė Dalia Lukėnienė. Dalyviai ne tik susipažino su 

teorine medžiaga, bet ir patys atliko praktinę užduotį, 

pasitelkdami koliažo techniką. 

Antroje dalyje vyskupas Kęstutis Kėvalas trumpai peržvelgė visas temas pagal programos gaires grupių 

vedantiesiems. Kiekvienoje temoje jis iškėlė „karštus“ klausimus, tokius kaip gyvenimas iki santuokos, 

gender ideologija, natūralus šeimos planavimas, išpažinties svarba, santuokos neišardomumas ir pan. 

Dalyviai taip pat kėlė klausimų, o diskutuoti su ganytoju turėjo galimybę ir prie kavos puodelio. Po to 

vyskupas K. Kėvalas pristatė temą „Priesaika“, o sutuoktinių pora, neseniai pradėjusi vesti sužadėtinių 

grupę, paliudijo apie savo patirtį. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2794&pg=1 

 

Kauno I dekanato kunigų konferencija  

Birželio 2 dieną Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje vyko 

Kauno I dekanato kunigų konferencija. Joje aptartos sužadėtinių 

rengimo Santuokos sakramentui aktualijos, kalbėta apie būtinybę 

tinkamai parengti sutuoktinių poras, kurios dirbtų su 

sužadėtiniais. Vyskupas Kęstutis Kėvalas pabrėžė, kad 

atnaujintos sužadėtinių rengimo programos prioritetu laikomas 

mažų grupelių stiprinimas, siekiant, kad sužadėtiniai neatitoltų ir 

dar labiau priartėtų prie konkrečios parapijos bendruomenės. Labai svarbu, pasak vyskupo, išeiti iš 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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informacinio lygmens ir persikelti į formavimo lygmenį. Dar kartą buvo priminta ir sužadėtinių 

nukreipimo į pasirengimo Santuokos sakramentui kursus tvarka. Vėliaus vysk. K. Kėvalas trumpai 

pristatė pagrindinius kriterijus, pagal kuriuos Šeimos centre rengiamos sutuoktinių poros, dirbsiančios su 

sužadėtiniais. Konferencijoje dalyvavę dvasininkai ir šeimos centro atstovai aktyviai diskutavo įvairiais 

sužadėtinių rengimo klausimais. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2821&pg=1  

-jl- 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 

Iš sužadėtinių pamąstymų  
 „Sakramentinė malonė – kai moteris supratingai palieka vyrą ramybėje“ (Vyras, 27 m.) 

-ag- 

 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Mokymai naujiems sužadėtinių kursų vedantiesiems 

Gegužės 9 d. vėl vyko mokymai naujiems sužadėtinių vedantiesiems Vilniaus arkivyskupijos šeimos 

centre. Šių mokymų tikslai: 

- paruošti motyvuotus ir gebančius kokybiškai dirbti sužadėtinių programos vedėjus Vilniaus parapijose 

bei arkivyskupijos dekanatuose; 

- įgalinti parapijas ruošti sužadėtinius pagal naująją sužadėtinių programą; 

- naujosios sužadėtinių programos dėka kokybiškiau paruošti sužadėtinius santuokos sakramentui ir 

padėti jiems įsilieti į parapijos gyvenimą. 

Apie darbo metodus vedant seminarus sužadėtiniams kalbėjo šeimos centro lektorius A. Svirbutas. 

Lektorius dalinosi savo patirtimi kaip vesti grupę, dirbti su visa grupe ir kartu su kiekviena pora atskirai. 

Atsakinėjo į dalyvių klausimus. Gyd. D. Serapinas skaitė paskaitas apie natūralų šeimos planavimą, 

gyvybės vertę moraliniu ir medicininiu požiūriu. 

-js- 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 
 

Birštono dekanato Šeimos centras 

Jiezno parapijoje gegužės 15 d. penktadienį pabaigėme „Santuokos kurso“ mokymus sutuoktiniams. 

Kursą lankė 8, 11 ir 18 metų santuokos „stažą“ turinčios poros. Kursas buvo labai įdomus ir naudingas. 

Man asmeniškai labiausiai patiko ir privertė susimąstyti paskaita apie atleidimo galią. Ją pritaikau ne tik 

santykyje su sutuoktiniu, bet ir artimaisiais bei draugais.  

 

Gerus atsiliepimus paliko ir kursą išėjusieji. Štai keletas jų:  

 Patiko. Mums buvo naudinga. Reikėtų ir daugiau tokių susitikimų. Gal bandyti pritraukti daugiau 

jaunimo. 

 Buvo smagu ir naudinga. Suvoki, kad maži, įprasti dalykai padeda suartėti. 

 Supratom mūsų skirtumų ir dėl to dažnai kylančių konfliktų priežastis. Galim laisviau ir atviriau 

vienas su kitu bendrauti. Puikus kursas. 

Turėjome ir keletą pastabų: 

 Galėtų būti kiek trumpesnis. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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 Dar geresnis būtų, jei ne snobiškas vyro įgarsinimas. Silos įgarsintojai 10 balų, o Nikio... Girdėti, 

kas jis įdomiai, perteikdamas emocijas pasakoja, bet įgarsintojas to nepagavo. Smulkmena, bet 

pagadino Nikio vaidmenį šiame kurse. 

 

Tiesa, reiktų paminėti ir prisipažinti, kad mes sulaužėme kurso taisykles. Kalbu apie užduotis. Per patį 

pirmą susitikimą buvo gautas pasiūlymas, kuriam visi pritarė, kad užduotis atliksime namie. Mat trūko 

privatumo ir užduočių atlikimas nebūtų buvęs natūralus ir nuoširdus. Taigi visos užduotys buvo lyg 

papildomi namų darbai. Bet  neabejoju, kad jas atliko, nes kiekvieną susitikimą net ir neklausti, 

pasidalindavo įspūdžiais apie buvusios pamokos užduotis.  

„Santuokos kursas“ buvo  labai puikus. Ačiū už suteiktą galimybę jį pačiai pamatyti ir kitiems parodyti.   

-en- 

Elektrėnų dekanato Šeimos centras 

Šeimos šventė  
Šeimoje yra ne tik mama ir tėtis, yra vaikai, yra seneliai. Šių metų 

šventės programos dalys tarsi orientuotos į visas amžiaus grupes. 

Vaikams smagu šėlti, todėl tradiciniai lietuvių rateliai, žaidimai, 

smagios pasirungimo užduotys skirtos jiems, kad išsidūktų. Kartu 

ir tėveliams. Esame tikėjimo bendruomenė, todėl programoje 

šlovinimas, tikėjimo liudijimai, užtarimo malda su šlovinimo 

grupe iš Kauno „Gyvieji akmenys“. Tai visiems. Tačiau labiau 

malda gyvena vyresni bendruomenės nariai: seneliai, tėvai. 

Agapė (vaišės) – džiaugsmas visai bendruomenei.  Šventės pabaigoje  džiaugsmas jaunimui   vyko 

tradiciniai šokiai.  

      -vn- 

Alytaus dekanato Šeimos centras 

Baigėme sutuoktinių susitikimus Pivašiūnuose. Jų metu   žiūrėjome 

„Santuokos kursą“  tai yra septynių dalių mokymas sutuoktiniams, 

jų santykių stiprinimui. Į šiuos susitikimus rinkosi šeimos ne tik iš 

mūsų parapijos, bet ir iš Butrimonių, Daugų, Alovės, Alytaus 

parapijų. Pastoviausiai dalyvavo šios šeimos: Anušauskai, 

Jakubavičiai, Rūkai, Muliuoliai, Žemaičiai. Mūsų susitikimuose 

dalyvavo gerbiamas monsinjoras Vincas Baublys. Mums visiems 

buvo gera būti kartu, bendrauti, dalintis gyvenimiškais patarimais. 

Šis peržiūrėtas „Santuokos kursas“ mums tikrai davė daug gerų 

pamokymų ir sustiprino porų santykius. 

-lr- 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

 

Išsiskyrusiųjų sielovados grupė 

Prasidėjus vasarai Šeimos centre užsiėmimus baigė išsiskyrusiųjų sielovados grupė. Spalio mėnesį 

susirinkusius žmones susitaikymo su skyrybų netektimi kelionėje lydėjo kunigas Severinas Holocher 

OFM, psichologė Greta Glizikienė ir trys savanoriai, išgyvenę skyrybų krizę. 

Keletas atsilepimų: 

 Man šioje grupėje buvo naudinga atrasti save. Bendraudama su grupės nariais ir grupės vadovais 

atradau savo užslėptus skaudulius ir džiaugsmus. Patiko užsiėmimų vedimo forma, tematika ir 

sukurta atmosfera. Grupės metu patyriau bendrystės džiaugsmą. 

 Grupė buvo gerai organizuota. Puikūs ir profesionalūs, su didele patirtimi grupės vadovai. Gera 

informacinė medžiaga, jos pateikimas. Puikus komandinis darbas. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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 Grupėje buvo moterų ir vyrų – todėl kiekviena pusė galėjo išgirsti priešingos lyties nuomonę 

visomis nagrinėtomis temomis. Turėjome galimybę dalintis su panašaus likimo žmonėmis ir gauti 

profesionalią tiek psichologo, tiek dvasininko pagalbą. 

 AA turi 12 žingsnių programą. Gal ir čia ji galėtų būti, kad grupė tęstųsi ne tik metus, bet turėtų ir 

kitų lygių tęstinumą. 

 Ši grupė mane išlaisvino iš kalbėjimo atvirai baimės. Aktualios temos, labai įdomi medžiaga, gerai 

organizuoti užsiėmimai. 

 Man padėjo atsigauti po artimo žmogaus netekties, labiau pažinti Dievą. Suradau daug žmonių, 

kurie tapo mano draugais. Ši grupė padėjo vėl patikėti žmonėmis. 

 Laba šiltas, draugiškas organizatorių kolektyvas. Susitinkame tą patį skausmą patyrę žmonės, kurių 

pasidalijimas ir patirtis buvo nepakeičiami ir davė daug atsakymų iš nežinomybės akligatvių. 

Dievas, kuris mus atvedė ir suvienijo, telaimina ir gydo visus, prisidėjusius prie šios 

nepakartojamos grupelės. 

-jl- 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Pagalba šeimoms  

Gegužės mėnuo buvo ypač gausus  Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlėje dalyvavo net 62 žmonės. 

Gauta atsiliepimų ir elektroniniu paštu:  

Laba diena, noriu pasidžiaugti vakar buvusia pamokėle, kurią vedė Z. Janušauskas. Su vyru grįžom labai 

susižaveję ir padrąsinti artėjančiu gimdymu. Labai daug sužinojome negirdėtų dalykėlių. Laikas prabėgo 

labai greitai, nes buvo be galo įdomi paskaita, kurią pasakojo labai paprastai ir suprantamai. Daugiau 

tokių žmonių, kaip Z. Janušauskas!!! Dėkingi jam ir jūsų kūrybinei grupei!!! 

SĖKMĖS, 

Donata ir Vilius  

 

 Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Kretingos parapijos Šeimos centras 

Kretingos parapijoje gegužės 9 d. įvyko paskutinis Tėvystės 

įgūdžių mokymų susitikimas. Mokymus vedė Klaipėdos 

psichologinės-pedagoginės tarnybos psichologė Rasa 

Zinkevičienė pagal šios tarnybos psichologų parengtą programą 

„Laipteliai“. Šiais metais mokymuose dalyvavo 20 žmonių, iš 

jų aštuonios poros  mamytės ir tėveliai drauge. Būtent šį faktą 

mokymų dalyviai pabrėžė kaip patį sėkmingiausią mokymų 

momentą  kad visą informaciją galėjo išgirsti ir praktiniuose 

užsiėmimuose dalyvauti abu tėvai. Mokymai naudingi ne tik dėl 

gautos informacijos, bet ypač dėl dalyvių grupėje užsimezgusios bendrystės. Tokiu būdu parapijos šeimos 

ir pasibaigus mokymams gali bendrauti ir vieni kitus palaikyti, dalyvaudami kitose parapijos veiklose ar 

kasdienybėje. 

  

Gegužės 15-16 d. Kretingos parapijos šeimos centras organizavo Mark Gungor video  seminarą „Per 

juokus į geresnę santuoką“. Šį kartą į seminarą susirinko 26 poros, buvo pakviesta ir sužadėtinių grupė. 

Žvelgiant į dalyvių gausą, aišku, jog šis seminaras yra tikrai aktualus ir reikalingas sutuoktiniams, neša jų 

santykiams gerų vaisių. Kai kurios poros dalyvavo jau ne pirmą kartą. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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-am- 

 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

 

Seminaras sutuoktiniams 

2015 05 17 dieną Senųjų Trakų Šv. Jono apaštalinių seserų 

vienuolyne įvyko seminaras sutuoktiniams „Praeitis, kuri 

visada su manimi  šeima iš kurios atėjau ir kurią sukūriau“.  

Seminarą vedė Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro 

direktorius, psichologas A. Petronis. 

Seminare dalyvavo 26 dalyviai. Jame buvo aptariami 

santykiai tėvų šeimoje, jų įtaka suaugusiųjų elgesiui ir 

santykams. Buvo diskutuojama, atliekami pratimai ir 

užduotys, skirtos poroms.  

 

Bendravimo įgūdžių ugdymo mokymai 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre, gegužės mėnesį, keturis vakarus, vyko bendravimo įgūdžių 

mokymai poroms. Mokymuose dalyvavo 10 porų. Pastebime, kad šie mokymai labai reikalingi poroms.  

Poros, išklausę mokymus pažymi, kad jų tarpusavio ryšys žymiai pagerėjo, džiaugiasi suradę naujus 

metodus, kurių pagalba gali efektyviau spręsti konfliktus. Pravesta programa pateisina dalyvių lūkesčius, 

šią programą poros rekomenduoja savo draugams ar giminaičiams. 

Keletas atsiliepimų: 

 Pasirinktas labai geras būdas išdėstyti visą informaciją, 

naudingas žinias ir jas pateikti per paprastas, kasdienes 

situacijas. Labai puikus, profesionalus lektorius. 

 Mokymai labai patiko. Patiko šilta atmosfera grupėje. Labai 

norėtume šio seminaro tęsinio, kad poros metus galėtų 

pasitikrinti, kaip jiems sekasi įgyvendinti praktiškai mokymų 

užduotis. 

 

Nešioklių seminaras 

Gegužės 26 d. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre vyko nešioklių seminaras, dalyvavo septynios 

mamos ir vienas tėtis. Seminare kalbėta, kaip svarbu kurti nuolatinį ryšį su savo vaiku ir ką tai duoda 

vaikučiui ir mamai. Taip pat vyko praktiniai užsiėmimai, buvo demonstruojamos skirtingų rūšių nešioklės 

ir mamos bei tėčiai buvo mokomi, kaip jomis naudotis. Taip pat lektorė aiškino, kaip pasirinkti nešiokles, 

kad jos būtų saugios vaikučio sveikatai. 

-js- 
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Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Marijampolės dekanato Šeimos centras 

Gegužės mėnesį tęsėsi susitikimai poroms pagal „Santuokos kurso“ programą. Susitikimus lankė 8 

sutuoktinių poros. Vaikų priežiūra pasirūpino savanoriai. Paskutinis kursų baigiamasis užsiėmimas įvyko 

birželio 4 d.  Dalyviai džiaugėsi kurso medžiaga, žadėjo rudenį pakviesti kitas poras. 

Kas antrą savaitę Šeimos centre renkasi šv.Klaros moterų grupė, kuri šalia dvasinio ugdymosi turi bendrą 

pomėgį – rankdarbius. 

Abiejų grupių susitikimus organizavo šeimos centro darbuotoja Laima Kuzmienė. 

Tėvystei skirtas vakaras 

Tėvo dienos išvakarėse į Liudvinavą susirinko gausus būrys  apie penkiasdešimt dvylikos šeimų atstovų: 

tėčiai ir mamos su įvairaus amžiaus vaikais (nuo dar negimusių iki doktorantų). 

Daugelis susirinkusių jau turi šeimų bendrystės patirtį – pusė iš jų ką tik baigė „Santuokos kursą“, kai 

kurie yra Šeimos centro savanoriai ar dalyvavę renginiuose, nors šiame susitikime galėjo dalyvauti, buvo 

kviečiami visi, kam rūpi tėvystė, šeima, norisi pabūti bendraminčių tarpe. 

Šeimų nariai susigrupavo pagal poreikius ir pomėgius: kas ėjo į bažnytėlę pasimelsti, kas į parką pažaisti 

tinklinį, kas romantiškai pasiplaukioti valtimi... Tėtis Vytautas iš Prienų su vyresniaisiais ištvermingai 

dalyvavo tinklinio, kunigas Žydrūnas – teniso varžybose. Tėčiai Darius ir Albinas net mažuosius mokė 

žaisti „Bulvę“, kiti grupelėse diskutavo apie tėvystės ir kitus svarbius vyrams klausimus. Tėviško dėmesio 

susilaukė ir keletas vaikų, kurių tėvelio jau nebėra gyvųjų tarpe; jie buvo pamokyti irkluoti ar atmušinėti 

kamuolį, kūrenti laužą. Tėtis Romas su sūnumi Titu visiems prikepė šašlykų, o mamos galėjo ramiai 

pasišnekučiuoti ar pasiklausyti tėčio Jono akordeonu grojamų liaudiškų melodijų. Sutemus visus subūrė 

liepsnojantis prie upės laužas. Išsiskirstydami vakaro dalyviai dėkojo vieni kitiems už bendrystę, 

pasidalijimą maistu, meile ir šiluma. 

 

-lb- 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 
 

Kauno I dekanato šeimos centrų vadovų susirinkimas 

Birželio 10 d. Kauno I dekanato šeimos centrų/sekcijų vadovai aptarė veiklas ir renginius skirtus šeimų 

sielovadai. Ne vienas pasidžiaugė sena gegužinių tradicija, kai po Šv. Mišių šeimos buriasi maldai 

namuose. Yra parapijų kai kurios nors šeimos namuose susirinkdavo net 30-50 maldininkų. Susirinkimo 

dalyviai nemažai laiko skyrė apmąstymui ir diskusijai gailestingumo tema. Artėjant Gailestingumo metų 

paskelbimui, kalbėta kaip tai įprasminti savo parapijose, dekanate ir savo šeimose – ten, kur arčiausia, 

dažnai būna sudėtingiausia... Minčių buvo daug ir įvairių: šeimos nori žinoti Šventojo Rašto vietas, kur 

kalbama apie gailestingumą, jas galėtų nagrinėti grupėse, susipažinti su kita katalikiška literatūra šia 

tema. Būtų vertingos piligriminės kelionės į Dievo Gailestingumo šventovę Vilniuje aplankant Šv. 

Faustinos ir kunigo Mykolo Sapočkos namus, seminarai-mokymai skirti tėvų-vaikų, sutuoktinių 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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tarpusavio santykiams ir gailestingumui, atsakant į klausimą, kas yra gailestingumas, o kas ne. Taip pat 

svarbu šeimų grupių maldos už parapijoje esančias ir kenčiančias šeimas, paraginant jas kreiptis pagalbos 

į kompetentingus specialistus, taip pat į AA, Al-Anon ir kitas savigalbos grupes.  

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=2838  

 

Kauno I dekanato Šeimos centrų atstovų piligriminė kelionė 

Gegužės 23 d. Kauno I dekanato Šeimos centras organizavo 

piligriminę kelionę parapijų atstovams, atsakingiems už šeimų 

sielovadą ar prisidedantiems prie šios veiklos. Kelionės 

dalyviai aplankė Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 

bažnyčią, Rygos stačiatikių Šv. Trejybės Sergijaus moterų 

vienuolyną ir Kryžių kalną. Čia, kryžių apsuptyje, keliautojai 

meldėsi už parapijų šeimas, o savo rūpesčius ir sunkumus 

atidavė į Viešpaties rankas.  

Plačiau skaitykite: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=2804&pg=1  

-jl- 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 
 

Gegužės 29-31 d. vyko KVŠC vasaros stovykla-mokymai 

dekanatų šeimos centrų koordinatoriams, sužadėtinių ir 

šeimų programos savanoriams Liškiavoje. Stovyklos tikslas  

susitikti aktyviausiai dekanatų šeimos centruose 

besidarbuojantiems savanoriams su šeimomis, stiprinti 

tarpusavio ryšius, pasidalinti šių metų nuveiktais darbais, 

sėkmėmis ir nesėkmėmis, nuspręsti, ką veiksime ateinančiais 

mėnesiais. Šeštadienį savanoriams vyko dr. G. Vaitoškos 

mokymai „Skaistumas santuokoje“, kaip skaistumo temomis kalbėti su sužadėtiniais, šeimomis, kaip 

patiems gyventi tuo, ką mokome. Po mokymų ir darbinės dalies rinkomės Gegužinių maldai. O po 

gegužinių, kaip ir įprasta – linksmavakaris šeimoms – šokiai ir žaidimai visai šeima. O pavargusiems 

vakaro paskos, kurias skaitė skaitovas, Žygimantas Minelga. Dėkojame Renovabiui už šių mokymų 

finansavimą.                     -jb- 
 

Renginiai visuomenei 
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras  

 

Susitikimas su kunigu Ksawery Knotz OFM  

Birželio 6 d. Šeimos centre vyko susitikimas su kunigu Ksawery Knotz OFM Cap – 

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

Gausiai susirinkusius sutuoktinius, sužadėtinius, šeimos centro savanorius ir 

besidarbuojančius šeimų sielovados srityje pasveikino Kauno arkivyskupijos 

augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. „Mūsų visuomenėje yra dvi tabu temos: 

Dievas ir seksas. Todėl sveikintina, kad šeimos centras kviečia kalbėtis šiomis 

temomis“,  kalbėjo ganytojas. Pirmoje susitikimo dalyje svečias iš Lenkijos 

vaizdžiai perteikė Santuokos sakramento teologinius pagrindus, pašmaikštaudamas, 

kad Dievas pirmiausiai sukūrė Santuoką, o ne popiežių. „Adomas ir Ieva mylėdami 

vienas kitą patyrė ir Dievo meilę, nes Dievo meilė paremta santykiu. Mūsų kūnas 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=2838
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yra labai geras, nes jį sukūrė Dievas. Problema kyla dėl 

mūsų širdies. Per seksualumą gali pasireikšti didžiulė meilė, 

tačiau gali reikštis ir agresija, manipuliavimas, pažeminimas. 

Kristus nori atnaujinti Santuoką. Sakramentas – tai regimas 

ženklas, rodantis neregimą Dievo malonę ir tik vienas 

sakramentas – būtent Santuokos – neprarado jutiminės 

išraiškos“,  kalbėjo kun. K. Knotz. Po to jis pabrėžė, kad 

Dievas apsireiškia Santuokoje per sutuoktinių ryšį. Ryšys – 

tai bendravimas, meilė, pagarba, o taip pat ir lytinis 

gyvenimas. Antroje dalyje lektorius aptarė kontracepcijos, 

pornografijos, masturbacijos vilkduobes, taip pat kalbėjo 

apie įvairias sutuoktinių meilės raiškos formas. Vėliau išsamiai atsakė į susirinkusiųjų klausimus. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=2837  

 

Ukmergės dekanato šeimos centro savanorių ir sužadėtinių 

malda už šeimas 

2015 m. gegužės 24 d. Ukmergės dekanato šeimos centro 

savanoriai kartu su sužadėtiniais ir parapijiečiais Šv. Petro ir 

Povilo bažnyčioje meldėsi už viso pasaulio šeimas. Ukmergės 

dekanato dekanas Vaidas Butkus palaimino sužadėtinių poras ir 

šeimas ir visi kartu uždegė žvakutes prie Motinos Marijos 

statulėlės. Po šv. Mišių Ukmergės dekanato Šeimos centro 

vadovė Ramutė Sakalauskienė skaitė paskaitą tema „Šeima  

krikščioniška vertybė“. 

-jl- 

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

Gegužės 30 d. Panevėžyje vyko seminaras „Apie tėvystę ir uošvystę“, kurį pravedė dr. Nijolė 

Liobikienė (VDU).  

Pirmojoje dalyje lektorė kalbėjo apie tėvystės iššūkius, bendravimo svarbą, nes niekas taip nenuskurdina 

žmogaus, kaip užsidarymas savo rate ir galvojimas, kad nieko negali pakeisti. Juk ir mažas akmenėlis 

didelį vežimą nuverčia. Visi tėvai myli savo vaikus taip, kaip jie moka geriausiai. Šiandien labai 

reikalingas psichosocialinis atsparumas. Jį nulemia kaimynai, mokytojai, kiti žmonės iš aplinkos.  

Tėvystė žmogų pagimdo, auklėja, paruošia visuomenei. Šiandieniniame požiūryje į tėvystę vyrauja du 

kraštutinumai: 1) tėvystės ir motinystės romantizavimas, 2) tėvystės ir motinystės heroizavimas. Reikėtų 

žiūrėti per vidurį. Šiandien pagalba tėvams minimali. Daug daugiau spaudimo ir teisimo. Tėvų 

pagrindinis tikslas – išmokyti vaiką mylėti. O tai padaryti galima mylint savo vaiką besąlygiškai, o ne „aš 

tave mylėsiu, jeigu tu būsi tobulas“. Jei vaikas turi mylinčius tėvus, visa kita bus gerai. Vaiko blogas 

elgesys – simptomas. Už jo slypi gili žaizda.  

Užduotis auginantiems paauglius – padėti paaugliui perplaukti audringą jūrą ir išlipti suaugusio žmogaus 

krante. Tėvams labai reikalinga išminties dovana: kada reikia kalbėti ir kada reikia patylėti. Nors pasakyti 

tiesą apie svarbius dalykus – tėvų pareiga, bet nereikia pamokslauti ir bambėti. Labai svarbu dalintis su 

vaikais savo emocijomis, jausmais ir išklausyti, diskutuoti su jais įvairiais klausimais apie politiką, seksą, 

religiją.  

Antroje seminaro dalyje lektorė pasidalijo mintimis apie anytų, uošvių, šešurų ir žentų, marčių tarpusavio 

santykius, apie kuriuos tiek prikurta įvairiausių anekdotų. 

Pirmiausiai tėvai turi išmokti paleisti savo vaikus, kai jie užauga. Galima ateiti jiems į pagalbą, bet jie turi 

to paprašyti. Reikia paleisti ir lydėti per atstumą. Atsiskyrimas nuo vaikų – tai tarsi bambagyslės 

nukirpimas. Aišku, jis gali būti net labai skausmingas. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Tėvų ir vaikų santykiai visą laiką perkuriami, tobulinami. Išmintingi tėvai nedaro tvarkos vaikų namuose. 

Ypatingai svarbu apsibrėžti savo vaidmenį: „Esu anyta, uošvė, tu man esi marti, o ne dukra, žentas, o ne 

sūnus“. Senelių vaidmuo visai kitoks negu tėvų. Už vaikus yra atsakingi tėvai. Seneliai yra tam, kad 

užjaustų, paguostų (bet nepataikautų anūkams ir nepažeidinėtų tėvų nustatytų taisyklių savo vaikams). 

Teisingos ribos taip pat padeda išvengti ir neteisingo požiūrio padaryti tėvus nemokamom auklėmis, 

tarnaitėmis. 

Santykiai ir vaidmenys nuolat kuriami bendraujant, kalbantis, pasakant savo norus ir mintis. Labai dažnai 

nesusikalbėjimai vyksta dėl to, kad žmogus galvoja, kad tai „savaime suprantama“, „aišku“, 

„elementaru“. Savaime aišku dažniausiai nebūna: reikia apie tai kalbėti, pasakyti savo mintis, norus ar 

planus.  

Pagrindiniai harmoningų santykių kūrimo tarp žmonių principai: 1) pagarba žmogaus asmeniui (bet kokio 

amžiaus) ir pagarbus bendravimas su juo, 2) aiškumas ir atvirumas (dauguma problemų kyla dėl to, kad 

nemokame aiškiai bendrauti ir išsakyti jausmų, o tik pademonstruojame juos ir laukiame, kad kitas juos 

atspėtų).  

Problemos prasideda tada, kai tėvai ir uošviai nori nugyventi vaikų ir anūkų gyvenimą.  

Seminaro pabaigoje lektorė visiems palinkėjo noro, laiko ir pastangų, o išminčiai ir kantrybei išsiugdyti 

pasiūlė  „Saliamono vaistų“, kuriuos reikia laikyti burnoje tol, kol praeis noras ką nors supykus sakyti. 

Dalyviams labai patiko seminaras.  

Keletas atsiliepimų: 

 Nuoširdžiai dėkoju už šį seminarą. Puikiai praleistas laikas ir daug patarimų gavau, kuriuos 

galėsiu prisitaikyti savo šeimos ir vaikų bendravimo aspektais. Labiausiai patiko, jog buvo 

paliestos visos temos, labai aktualios visose šeimose, nes sunkumai iškyla žymiai didesni nei būdavo 

anksčiau (Alvyda). 

 Patiko visas seminaras. Nes tema atspindi mano gyvenimo praeitį, dabartį ir ateitį. Be to, savo 

darbe susiduriu su visomis aptartomis situacijomis. Išsakytas mintis panaudosiu ir darbinėje 

veikloje, ir savo elgesį apmąstysiu (Vytautė). 

 Pati kaip motina, uošvė gavau daug atsakymų kaip elgtis įvairiose situacijose, santykiuose su 

dukromis, anūkais ir žentais. „Nugesinau“savyje ambicijas. Daugiau tokių gyvenimiškų, paprastų 

temų! (slaugytoja, 67 m.) 

 Patiko mintis, kad vaikams nereikia pamokslauti, reikia juos daugiau paskatinti (vairuotojas, 45m.). 

 

(Bus parengta seminaro video medžiaga (DVD), o garso įrašus bus galima gauti kreipiantis į Panevėžio 

vyskupijos Šeimos centrą el. paštu: pvscentras@gmail.com) 

-jš- 

Birželio 4 d. vakarą Panevėžio Šv. ap. Petro ir Povilo parapijos namuose lankėsi svečias iš Lenkijos – 

kunigas Ksaverijus Knocas OFM Cap (Ksawery Knotz). Kun. Ksaverijus Knocas susitiko su 

sužadėtinių poromis, sutuoktiniais, kunigais, šeimos centrų (Šiaulių, Panevėžio Pasvalio, Biržų, Kupiškio) 

savanoriais ir darbuotojais. Dalyvavo apie 100 žmonių. 

Lektorius kalbėjo aiškiai, giliai ir įtikinamai. Nemokantieji lenkų kalbos neliko nuvilti – Šv. ap. Petro ir 

Povilo parapijos klebonas Romualdas Zdanys profesionaliai vertė į lietuvių kalbą. 

Kun. Ksaverijus Knocas privertė susimąstyti ne vieną klausytoją, ypač sužadėtinius. Jis labai vaizdingai, 

aiškiai ir drąsiai perteikė teologijos pagrindus apie Santuokos sakramentą, jo esmę, akcentuodamas tai, 

jog šį sakramentą turėtų priimti tik tikintys žmonės, o netikintiesiems jis neturi prasmės.  

Pirmojoje dalyje svečias, pradėdamas nuo Adomo ir Ievos, sužadėtinių meilę palygino su Kristaus meile 

Bažnyčiai, o kartu ir kiekvienam mūsų. Antroje dalyje jis gana plačiai perteikė seksualinės etikos 

pagrindus. Beje, ši sritis mūsų dienomis dažnai tampa lyg ir apleista, netinkama viešai kalbėti, o ypač 

kunigams bei vienuoliams. Kunigas K. Knocas tarsi tai paneigė, labai tiksliai ir suprantamai 

pristatydamas Bažnyčios mokymą apie Santuokos sakramento prasmę ir  sutuoktinių tarpusavio santykių 

kūrimą visose plotmėse: dvasinėje, psichologinėje ir kūniškoje. Pasak lektoriaus, Dievą sutuoktinių 

gyvenime galima rasti jų tarpusavio ryšyje. 

Keletas minčių iš susitikimo: 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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 Dievas, būdamas Meile, sukuria pasaulį, kurio viršūnėje yra žmogus – vyras ir moteris. 

Pirminiame Adomo ir Ievos ryšyje netrūko Dievo meilė. Tačiau pats žmogus per nuodėmę tai 

sugadino – atsirado barnis, nesantaika. Žmonijai reikėjo Naujojo Adomo – Kristaus, kuris atkurtų 

prarastą ryšį. Naujajam Adomui taip pat reikia Ievos – Bažnyčios. Ievos ir Adomo santuoka reali, 

o Kristaus ir Bažnyčios santuoka yra simbolinė. Kaip nuo Kristaus prasideda nauja žmonija, taip 

nuo Santuokos sakramento – naujos šeimos istorija. Kristaus ir Bažnyčios meilės ryšys yra 

neišardomas, nepertraukiamas, nepanaikinamas. Iš čia kyla ir Santuokos sakramento 

neišardomumas. 

 Šiais laikais žmonės gali labai daug ir įvairiai kalbėti apie seksualinį gyvenimą, bet retai kada 

kalba apie intymų, gilų ryšį su Dievu. Kartais apie tai kalbėti būna labiau gėdinga negu nusimesti 

drabužius.  

Vyrauja nuomonė, kad Santuokos sakramentą gauna visi norintys. Ir nors santuoka kyla iš Dievo, 

bet sakramentinė santuoka skirta tik tikintiesiems – tiems, kurie nori susitikti su Kristumi, gyventi 

su Juo ir per šį sakramentą pasikviesti Kristų į savo santuokinį gyvenimą.  

Juk ne visi turi gyventi sakramentinėje santuokoje. Negalima tapatinti Santuokos sakramento su 

apeigomis bažnyčioje. Tam, kad sutuoktiniuose apsireikštų Dievo meilė, reikia santuokos ne  iš 

tradicijos, ne dėl to, kad daugelis taip daro, bet pirmiausia reikia „susituokti“ su Kristumi, turėti 

asmeninį santykį su Juo. Priimdami Santuokos sakramentą kiekvienas sutuoktinis pirmiausiai 

vienijasi su Kristumi. 

 Kristus būna ryšyje, kuris yra tarp sutuoktinių.  

Kiekvienos poros kelionė prasideda nuo pažinties. Draugystės laikotarpiu atsiranda pasitikėjimas, 

dalinimasis paslaptimis, kyla asmeninės pokalbių temos. Vėliau ateina suvokimo momentas, kad 

juodu jau sieja ryšys ir bendrystė. 

Matydami gražią sutuoktinių porą galvojame, kad jie yra laimingi. Tačiau kartais pasitaiko, kad  

tarp jų nėra ryšio, kuris būtinas meilei. Pavyzdžiui, vyras daug dirba dėl šeimos (žmonos ir vaikų), 

retai būna namuose, o žmona nusivylusi sako, kad namuose gyvena tarsi su nepažįstamu, svetimu 

vyru. Gali būti ir atvirkščiai, kai žmona dirba keliuose darbuose ir labai pavargusi nebeturi jėgų ir 

laiko skirti dėmesio vyrui, jo intymumo poreikiui. Jie tampa svetimi vienas kitam, nes neturi laiko 

bendrystei. Kiekvienas gyvena pagal savo meilės supratimą ir labai nustemba, kai vieną kartą 

antroji pusė pasako, kad nebenori su juo/ja gyventi.  

Reikalingas sąmoningas bendrystės bei ryšio kūrimas ir ugdymas. Kaip nėra teisinga sakyti, jog 

tikiu Dievą ir nesirodyti bažnyčioje, taip neįmanoma gyventi santuokinio gyvenimo nebūnant 

kartu. 

 Krikščionių santuokinio gyvenimo stiliuje yra svarbūs du elementai: ryšys ir kūnas (nes ryšys 

pasireiškia išorėje).  

Sutuoktinių užduotis – sukurti kuo gražesnį šį ryšį. Kaip fortepijono klavišai skamba skirtingai, 

taip ir sutuoktinių ryšyje esti daug įvairių garsų.  

Vienas iš garsų yra malonumas. Jame slypi troškimas artumo, šilumos, intymumo, žavėjimosi kitu 

asmeniu, pasitikėjimas. Ne gėda būti nuogam kito akivaizdoje, nes priimi kitą tokį, koks jis yra. 

Kiti santykių „klaviatūros“ skambesiai – ištikimybė, vienybė, pasitikėjimas ir t.t. 

Vienoje klaviatūros pusėje yra aukšti garsai – Dievo artumas, kitoje – žemesni garsai, bet 

nereiškia, kad jie blogesni – jie tiesiog yra kitoje pusėje. Žemesni garsai – tai seksualinė technika. 

Nereikia šių garsų priešinti tarpusavyje. Nuodėmė – kai grojame tik keliais klavišais. Šventumas 

yra tada, kada mokame groti visą melodiją. Juk ir fortepijonu vieni gali groti tik keliais pirštais, o 

kiti geba sugroti Bacho ar Bethoveno kūrinius.    

Kitas santuokinio gyvenimo elementas – kūnas. Jį kiekvienas priima tokį, kokį turi. Taip pat 

negalima mylėti ir kito asmens, nemylint jo kūno, nes kūnas – tai ne žmogaus priedas, bet pats 

žmogus. Žmogus yra tobulai sukurtas ir nereikia jo „taisyti“. Vaisingumas nėra netobulumas, kurį 

reikėtų „ištaisyti“ savo ar kito kūne. Tas bandymas „pataisyti“ kūną kyla iš baimės. Nereikia bijoti 

kūno, bet reikia jį pažinti ir išmokti su juo gyventi darnoje.  
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Santuokos sakramento malonė – vienybė, vienumas. Tai turi atsispindėti ir lytiniame akte. Kuo ta 

vienybė tobulesnė, tuo ji labiau išgyvenama visame kūne. Nutraukus aktą, nutraukiama ir vienybė, 

nes galvojama ne apie vienybės pajautimą, o apie atsitraukimą.  

Laiške Galatams yra išvardintos santuokos malonės. 

-jm- 
                                                                             

Telšių vyskupijos Šeimos centras 
 

Klaipdėdos dekanato šeimos centras 

Gegužės 30 d. maldos pusryčiai su meru „Dovana būti kartu“ 

Šeimos centro savanoriai dalyvavo maldos pusryčiuose su meru, kur prie apskrito stalo rinkosi valdžios, 

verslo, dvasininkijos bei įvairių organizacijų atstovai. 

Plačiau galite skaityti: 

http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/klaipedieciai-dziaugesi-dovana-buti-kartu-1357235/ 

 

Gegužės 29-30 d vyko seminaras „Per juokus į geresnę santuoką“. 

Dalyvių atsiliepimai: 

 Nuostabu! Skleiskite šias paprastas, bet tuo pačiu paslėptas tiesas apie vyrų ir moterų tarpusavio 

santykius“ (Vyras, 32 m.) 

 

Birželio 7 d.  Klaipėdoje lankėsi K. Knotz OFM Cap 

kunigas, pastoracinės teologijos daktaras, rekolekcijų 

sutuoktiniams vadovas. 

Dalyvių atsiliepimai: 

 Savo paprastu, aiškiu žodžiu vienuolis priminė 

santuokos sakramentiškumo esmę ir sudėliojo 

aiškumą sutuoktinių lytiniame gyvenime. (Moteris, 

35 m.) 

 Aš labai sužavėtas ir dėkingas kunigui už tai, ką 

pasakė!! Tikrai nežinojau, kad bažnyčia taip kalba 

apie intymų gyvenimą! (Vyras, 40 m.) 

-ag-            

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

Tradicinė Šiaulių rajono šeimų šventė 

Gegužės 16 dieną, tradiciškai jau ketvirtą kartą Šiaulių rajono šeimos rinkosi į savo šventę. Tradicija gimė 

iš projekto „Dora ir moralė – tvirtos šeimos pagrindas“. Projektą vykdė Šiaulių rajono moterų 

organizacija „Atgaiva“ (vad. Birutė Babrauskienė), Šiaulių vyskupijos Šeimos centras projekte dalyvavo 

kaip partneris. 

Šeimų šventė tradiciškai vyksta vis kitoje Šiaulių rajono seniūnijoje. Didelį džiaugsmą šeimos turėjo 

apsilankiusios Kuršėnų, Gruzdžių, Meškuičių seniūnijose. O šį kartą šventę surengė Bubių seniūnija 

Kurtuvėnų miestelyje. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo JE Šiaulių vyskupas Eugenijus 

Bartulis ir Šeimos centro kapelionas kun. Arūnas Jankauskis. Drauge su Šiaulių rajono šeimomis šv. 

Mišiose dalyvavo ir Šiaulių ateitininkai studentai, kurie šventė vienerių metų grupelės įkūrimo jubiliejų.  

Po šv. Mišių šeimos rinkosi į naujai pastatytą Kurtuvėnų regioninio parko pastatą, skirtą specialiai 

miestelio renginiams. Didžiulėje erdvėje vos tilpo 33 šeimos, kurios tapo seniūnijų šeimomis 

ambasadorėmis ankstesniais metais ir 11 naujų šeimos ambasadorių. Šiaulių rajono Kultūros skyriaus 

vadovas, šventės globėja Seimo narė Rima Baškienė, Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, Šiaulių 

vyskupas Eugenijus Bartulis sveikino naujai išrinktas šeimas ambasadores ir linkėjo jiems skleisti ir 
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dalintis ta gerąja žinia, kad šeima yra svarbiausia visuomenės dalelė, ją reikia gerbti mylėti, saugoti ir 

palaikyti. 

Po vieną į sceną kilo šeimos, vienos gausesnės, kitos mažiau gausios, tačiau visos labai darbščios, gražiai 

auklėja vaikus, myli savo kraštą, puoselėja lietuviškas tradicijas. Buvo įdomu klausytis šeimų pristatymų, 

kuriuos jaukiai ir šiltai papasakodavo renginio vedantieji Darius ir Edita Ramančioniai, patys auginantys 

keturis vaikučius. 

Renginį papuošė etnografinis ansamblis „Kurtuva“ ir Šiaulių I muzikos mokyklos choras. 

Didelė laimė, kai kiekviena seniūnija turi kuo pasidžiaugti ir didžiuotis, kad kiekvienoje Šiaulių rajono 

seniūnijoje yra nuostabių žmonių, tyliai dirbančių savo kraštui ir besidžiaugiančių gyvenimu. „Vienas 

malonumas tokias šeimas pastebėti ir pagerbti“ – vieningai apie renginį kalba Šiaulių rajono seniūnai. 

-eg- 
 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Šventė Marijampolės šeimoms 

Gegužės 23 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginės kaime vyko tradicinė Šeimų šventė, kurią 

rengiant bendradarbiauja Marijampolės savivaldybė ir Šv. Arkangelo Mykolo parapija, dalyvauja Seimo 

nariai. 

Šių metų šventėje kan. Kęstutis Žemaitis, vienas iš šventės iniciatorių, šv. Mišiose kvietė melstis už 

prigimtinę šeimą, taip pat už šeimas, patyrusias sunkumų, priklausomybių ir atlaikiusias šiuos 

išbandymus. Vėliau šios šeimos buvo apdovanotos, kai kurios paliudijo, kaip su Dievo pagalba ir artimųjų 

parama pavyko pakilti, sustiprėti. 

Šeimos sodino ąžuoliuką, linksminosi su vaikų etnografiniu ansambliu, vaišinosi agapėje. 

Plačiau:http://marijampolietis.lt/marijampole-naujienos/naujienos/seimu-sventeje-pagarba-atsitiesusioms-

seimoms-13384/  

-lb- 
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