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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 

 
 

Kaip ant sparnų praskriejo vasara, nusinešusi daug saulėtų dienų. Per tuos mėnesius įvairiose 

vyskupijose įvyko nemažai renginių savanorių šeimoms, rekolekcijų, stovyklų ir daug kitokių įvykių. 

Tikriausiai jau girdėjote ir skaitėte, kad Lietuvos tėvų ir jaunimo organizacijos kreipėsi į Europos 

Parlamento narius, išreikšdamos savo susirūpinimą ir siūlymą nepritarti dviem Europos Parlamento 

darbotvarkėje esantiems europarlamentarų pranešimams, kuriais numatomas genderizmo ideologijos 

dėstymas mokyklose, abortų, eutanazijos ir tos pačios lyties porų „santuokų“ propagavimas ES.  

„Manome, kad balsuodami už šių ataskaitų turinį, Europos Parlamento nariai siųstų itin 

pavojingą žinią jauniems europiečiams ir jų tėvams. Pirmiausiai tokiu sprendimu būtų pažeidžiamas ES 

subsidiarumo principas, nes šalys narės pačios turi teisę spręsti su šeimos politika susijusius klausimus. 

Antra – mums visiškai nepriimtina, kad ignoruojama tėvų, kaip pirmųjų ir pagrindinių vaikų ugdytojų 

pirmumo teisė parinkti savo vaikams mokymą. Mūsų karta dar mena sovietmetį, kai buvo privalomas 

pseudomokslinis komunizmas švietimo įstaigose, tačiau tikrai negalvojome, kad vėl sulauksime dienos, 

kai jau mūsų vaikus vers privalomai mokyti naujos, svetimos, tačiau taip pat pseudomokslinės 

genderizmo ideologijos“ – kreipimesi rašė Lietuvos tėvų forumo pirmininkas Audrius Murauskas. 

Panašaus ideologinio pobūdžio dokumentai, siekiantys dirbtinai primesti vaikų perauklėjimo ir 

socialinės inžinerijos eksperimentus jau ne kartą svarstyti Europos Parlamente. Kviečiame Europos 

Parlamento narius gerbti nacionalinę valstybių narių kompetenciją ir atmesti pranešimus, kurie savo 

ideologiniu pagrindu skaldo, o ne vienija Europos šalių piliečius. 

Europos Parlamento nariams adresuotą kreipimąsi pasirašė Lietuvos tėvų forumas, Nacionalinė 

šeimų ir tėvų asociacija, Vakarų Lietuvos tėvų forumas, jaunimo sambūris „Pro Patria“ ir Studentų 

ateitininkų sąjunga. (pagal  www.propatria.lt/) 

-dl- 

 

  Jaunimo rengimas šeimai  
 

 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 
 

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos pristatymas 

Liepos 16 d. Kaišiadorių vyskupijos šeimos centre vyko tikybos mokytojų kvalifikacinis seminaras 

„Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos pristatymas“, kuri švietimo ministro gegužės mėnesį 

buvo patvirtinta privalomai dėstyti mokyklose. Mokytojai dalijosi, kaip iki šiol vyko šios programos 

įgyvendinimas mokyklose, su kokiais sunkumais susiduria dėstydami šią programą.  Mokytojai pastebėjo, 

kad lytiškumo temomis kalbėti yra pakviečiami gydytojai, kurie propaguoja kontracepciją. Buvo 

pastebėta, kad nors ir daug metų tikybos mokytojai lanko kvalifikacinius seminarus, deja, rengimo šeimai 

ir lytiškumo ugdymo pamokos dažnai atiduodamos visuomenės sveikatos specialistams, psichologams, 

klasių auklėtojams, kurie, anot mokytojų, tokių kvalifikacijų neturi. Seminaro metu dar kartą išsamiai 

buvo pristatyta programa  jos stipriosios ir silpnosios pusės, apie ką ir kaip turėtų kalbėti tikybos 

mokytojai.  

-jb- 
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Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 
 

Pažinksaviukų vasaros stovykla 

Liepos 3-6 d. Kauno arkivyskupijos šeimos 

centras suorganizavo programos „Pažink 

save“ savanorių vasaros stovyklą Utenos rajone, 

Šeduikių kaimo turizmo sodyboje. Stovykloje 

dalyvavo ne tik Kauno, bet ir Panevėžio bei 

Raseinių savanoriai, taip pat prisijungė ir kelios 

„Pažink save“ savanorių šeimos su mažaisiais 

„pažinksaviukais“ – mūsų programos ateitimi. Iš 

viso susirinko 28 žmonės. Nuostabioje sodyboje 

prie Ilgio ežero prisiminėme ir pasidžiaugėme šių 

metų veikla, įvykusiais savaitgaliniais mokymais, 

išvykomis į mokyklas ir kitomis akcijomis.  Programos koordinatoriai Gediminas Urbonas ir Lina 

Lenkutė padėkojo kiekvienam asmeniškai už aktyvią ir nuoširdžią savanorystę. Savanoriai ne tik 

džiaugėsi vėsiu ežero vandeniu, vienas kito bendryste, bet ir intensyviai dalyvavo doc. dr. Nijolės 

Liobikienės vedamuose mokymuose apie savigarbą bei aiškų ir atvirą bendravimą. Mokymuose 

savanoriai klausėsi ne vien teorinių žinių, bet ir praktiškai jas pritaikė vykdydami įvairias užduotis. 

Mokymai buvo paremti V. Satir programa. Kiekvienam dalyviui teko pasigilinti į save, santykį su savo 

kūnu, dvasia, protu ir jausmais, pamąstyti kuriam dėmeniui skiria daugiausiai dėmesio, o kurį visai 

pamiršta. Prisiminėme, jog labai svarbu rūpintis kiekviena asmenybės dalimi. Su N. Liobikienės pagalba 

mokėmės aiškiai ir suprantamai išsakyti savo jausmus, objektyviai vertinti įvairias bendravimo situacijas 

(pasakyti ką matau, ką girdžiu, o nedaryti interpretacijų). 

Vyko intensyvios diskusijos, grupinis darbas. Šeimos turėjo 

atskirą užduotį – pabūti kartu, o vėliau turėjo asmeninį 

pokalbį su doc. Dr. N. Liobikiene. Sekmadienį vakare 

turėjome nuostabią galimybę Šv. Mišias švęsti sodyboje. 

Atvyko brolis Mišelis iš Baltriškių Tibiriados bendruomenės. 

Pirmadienį pasidžiaugėme paskutinėmis akimirkomis kartu, 

padėkojome sodybos šeimininkei už svetingumą, 

atsisveikinome ir iškeliavome namo įgavę naujų žinių ir pilni 

entuziazmo bei idėjų kitam sezonui. Stovyklą rėmė Vokietijos 

katalikų akcija Renovabis.  

-ll- 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 
 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 

Birželio 16-21 d. vyko Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos vaikų ir jaunimo stovykla 

„Spiečius 2015“. Šeimos centro savanoriai stovyklos metu iš paauglių ėmė interviu užduodami 

klausimus, pateiktus Nicky ir Sila Lee programoje. Įrašyti vaikų atsakymai buvo parodyti jų tėvams 

organizuotame seminare. Tikslas – įgalinti paauglių tėvus daugiau skirti dėmesio turiningai bendrystei su 

paaugliais. Seminaro metu tėvams buvo įteikti vaikų rašyti meilės laiškai. 

-ag- 
 
 

Sužadėtinių rengimas 
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Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Sužadėtinių rengėjų mokymai 

Šiemet į Šeimos centre organizuotus sužadėtinių rengėjų 

mokymus susirinko per 60 žmonių – daugiausia 

sutuoktinių poros. Tokio didelio savanorių skaičiaus 

sulaukėme mūsų ganytojų ir parapijų klebonų/rektorių 

iniciatyvos dėka. Taigi sužadėtinių rengimas Santuokos 

sakramentui nuo šio rudens vyks beveik visose Kauno 

miesto parapijose ir rektoratuose. Vasarą vyko susitikimai 

su būsimaisiais sužadėtinių rengėjais, kuriuose dalyvavo 

Šeimos centro ir arkivyskupijos institucijų atstovai bei 

parapijų klebonai/rektoriai. Šiuose susitikimuose 

aptarėme mokymų metu įgytas žinias ir patirtį, savanorių 

motyvaciją bei galimybes vesti grupes sužadėtiniams konkrečioje parapijoje. Džiaugiamės, kad galėjome 

geriau pažinti būsimuosius savanorius – jų stipriąsias ir silpnąsias puses. Sužavėjo daugelio porų noras 

tarnauti ir dalytis savo patirtimi su kitais. Tiesa, buvo ir tokių mokymų dalyvių, kurie dar nėra pasirengę 

šiai tarnystei (dėl motyvacijos stokos, iškylančių etinių dilemų, konfliktinių tarpusavio santykių ir pan.). 

Rugsėjo 13 d. Šiluvoje po šv. Mišių vyskupas Kęstutis Kėvalas įteikė pažymėjimus ir suteikė savo 

ganytojišką palaiminimą dvidešimt vienai sutuoktinių porai ir keliems asmenims, pasirengusiems vesti 

grupes sužadėtiniams parapijose/rektoratuose ir Šeimos centre. 

-jl- 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

 

2015 m. spalio 2–4 d., Guronyse  

Savaitgalis poroms „Sutuoktinių susitikimai“ 

 Tai vieno kitam padovanotas laikas! 

Jei per įvairius darbus nerandate laiko sau ir savo sutuoktiniui (ei); 
Jei nesusikalbate; 

Jei manote, kad Jūsų santuoka „normali“ ir nieko kito nenorite; 
Jei Jūsų santuokinis gyvenimas tapo „pilkas“; 

Jei nieko naujo nebesitikite iš jo (jos); 
Jei norite tobulėti, - tai šie „Sutuoktinių susitikimai“ kaip tik Jums! 

 
Kam skirti „Sutuoktinių susitikimai“ 

Pirmiausia jie skirti sutuoktinių poroms. Taip pat juose gali dalyvauti kunigai, 

seserys ir broliai vienuoliai, seminaristai. 

Paprastai dalyvauja apie 10-15 sutuoktinių porų. Dalyvių amžius ir santuokos 

stažas neribojamas.  

 

Kaip vyksta „Sutuoktinių susitikimai“ 

Programą veda trys-keturios sutuoktinių poros ir kunigas. Ši komanda savo 

liudijimais padeda dalyvaujantiems apmąstyti tarpusavio ryšį, naujai išgyventi 

tarpusavio dialogą ir suvokti Dievo planą santuokai. 

Padrąsinimas droviesiems: dalyviams nereikia viešai kalbėti, dalytis patirtimi. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Kaip atvykti 

2015 m. spalio 2–4 d. „Sutuoktinių susitikimų“ savaitgalis vyks: 

Guronyse, Kaišiadorių raj., (kard. V. Sladkevičiaus gimtinė, Eucharistinio 

Jėzaus seserų rekolekcijų namai) 

 

Registracija  tel.: 8(37) 208263, el.paštas: lsc@lcn.lt 

 

Organizatoriai 

Lietuvos Šeimos centras, „Sutuoktinių susitikimų“ judėjimo savanoriai. 

 
 

 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

 

Stiprios šeimos keičia pasaulį 
Mūsų laikais, kai artimus vyro ir moters santykius dažnai ištinka krizės, 

džiugu, kad gimė kai kas nauja – sutuoktinių porų bendrystė. Šie žmonės 

buriasi ir sutelktomis jėgomis kuria ateities pasaulį...     

Šiltą liepos 31  rugpjūčio 2 d. savaitgalį Vievio bei Elektrėnų parapijų 

šeimos (iš viso apie 40 žmonių) susirinko pabūti kartu į jau tradiciniu tapusį 

kasmetinį „Šeimų savaitgalį“ Nemajūnuose (Birštono sav.). Į nuostabią 

sodybą susirinkusios šeimos ne tik dalijosi savo džiaugsmais ir rūpesčiais, bet 

ir atliko įvairias kūrybines užduotis  kūrė filmus tema „Krikščioniška 

šeima“, statė bei įrenginėjo „Svajonių namus“, žaidė, rungtyniavo, šoko, 

dainavo... Renginio svečiai, Indrė ir Ramūnas Aušrotai, sutuoktiniams vedė 

paskaitas apie tai, kaip auginti savo santuokinį ryšį, kaip nepamiršti skirti 

laiko vienas kitam bei reguliariai kalbėtis, o šeimos dalijosi savo gyvenimo 

patirtimi, kaip jos keitėsi, augo, kaip jas ištiko įvairios krizės, kaip jos klupo ir vėl stojosi...  

Nuostabia 3 dienų renginio programa pasirūpino mūsų parapijų savanoriai: Gediminas, Aurelija, Dovilė, 

Augustė, Brigita, Rugilė bei Vievio ir Elektrėnų vikarai Povilas ir Laurynas  dėkojame jiems už 

padovanotą mums laiką ir gebėjimus.  

Gražiausias dalykas, suprastas šį savaitgalį – Ačiū Dievui, kad dar yra tokių stiprių šeimų... Tokių 

sutuoktinių porų, kuriose tebėra vietos meilei ir pagarbai, kuriose žmonės patinka vieni kitiems, kurios 

yra sklidinos gyvybės. Jos gali išjudinti ir veikti aplinką, neprarasti drąsos iškilus sunkumams, įveikti juos 

drauge. Tai žmonės, kuriems santuoka ne atsitiktinė gyvenimo forma, bet tikras pašaukimas, į kuriuos 

žiūrėdamas junti – jie yra komanda... 

Daugiau nuotraukų: http://www.vpbendruomene.lt/galerija/seimu-savaitgalis-nemajunuose-0 
 

Neringa Tumasonienė, Vievio parapijos šeimų koordinatorė 

 
 

Želvos parapijos šeimų susitikimas. Birželio 23 d. Želvos klebonas, Petras Avižienis į atnaujintus 

parapijos namus sukvietė parapijos šeimas susitikimui. Pasvajoti ir pasiplanuoti veiklą ateinantiems 

metams. Pasidalinti, ką veikia ir ką gali veikti susirinkusios šeimos, buvo pakviesti  Kaišiadorių 

vyskupijos šeimos centro vadovė su vyru, kurie pristatė šeimos centre turimas programas, pasidalino 

Kaišiadoryse besirenkančių šeimų grupės patirtimi. Susitikimas baigėsi prie įspūdingomis vasaros 

vaišėmis nukrauto stalo. 

-jb-
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Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

 

Rugpjūčio 7-9 dienomis Karklėje vyko savaitgalinė stovykla  

seminaras Panevėžio vyskupijos šeimoms „Mano šeima 

šiandienos pasaulyje“. Į pirmąją tokią stovyklą iš įvairių 

vyskupijos dekanatų suvažiavo tikrai gausus būrys – 102 

dalyviai.  

Bandėme atsakyti į klausimus apie savo šeimą: „Kas mes esame, 

kur esame ir kaip esame? Ar savo šeimą statome ant 

krikščioniškų vertybių pamato? Kokį turime Dievo įvaizdį, kas jį 

tokį suformavo?“ Atrasti neigiamus ir teigiamus Dievo 

įvaizdžius mums padėjo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir 

gydytoja, dvasinė palydėtoja Aušra Bandanskytė. Vaikai taip pat turėjo užsiėmimus, kuriuos vedė 

savanorės Loreta, Dovilė ir Vitalija. 

Šio savaitgalinio šeimų susibūrimo tikslai – stiprinti ir ugdyti parapijų šeimas, kurių lyderystė suartintų 

parapijų bendruomenes, padėtų joms vykdyti ir organizuoti savanorišką veiklą  ne tik savo 

bendruomenėse, bet ir už jų ribų, ir taip sukurti vyskupijoje veikiančią katalikiškų šeimų bendruomenę. 

-jm- 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

 

MALONIAI KVIEČIAME TĖVELIUS, AUGINANČIUS IKIMOKYKLINIO IR 

JAUNESNIO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUČIUS! 

Tėvystės įgūdžių ugdymo seminaras 

 „KAIP SUSIKALBĖTI SU SAVO VAIKU“ 

tai praktinių tėvystės įgūdžių tobulinimo užsiėmimai, kurie prasidės 
 

2015 m. spalio 3 d. pradžia 10 val. 
Kviečiame rinktis Šiaulių Pastoraciniame centre Tilžės g. 186, Šiauliai 

 

Būtina išankstinė registracija el paštu: svscentras@gmail.com 
 PAGRINDINĖS TEMOS:  

• Kodėl vaikai neklauso? 

• Ribos ir taisyklės. 

• Drausmė be bausmių. 

• Kai jausmai varo iš proto... 

• Kasdieninių konfliktų sprendimas.  

• Šeimos susirinkimas.  

• Pagyrimai ar padrąsinimai.  

• Kaip išugdyti savimi pasitikintį vaiką? 

• Pozityvus savęs vertinimas. 

Seminarą veda I-os kategorijos psichologė SILVA STRIUNGA  

Seminaro trukmė 40 val., bus galimybė gauti seminaro išklausymo pažymėjimą. 

Seminarų ciklą dalinai finansuoja SADM NVO ŠG 3-2 

Organizatoriai: Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
mailto:svscentras@gmail.com
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Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Šeimų stovykla Kryžiuose 

Tradicinė stovykla Vilkaviškio vyskupijos šeimoms tema „Dievas 

sukūrė vyrą ir moterį“ vyko liepos 4-6 d. prie Kryžių šventovės 

Dusios ežero pakrantėje. Šeimos iš Garliavos, Kauno, Marijampolės, 

Prienų, Lazdijų smagiai ir prasmingai leido laiką: drauge meldėsi, 

gamino maistą, žaidė, maudėsi ir plaukiojo valtimi ežere, klausėsi 

įdomių svečių – Živilės ir Mindaugo Advilonių, kunigo Žydrūno 

Kulpio, gydytojo Virgilijaus Rudzinsko. 

Plačiau: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1135 

 

Šeimų kelionė po Sūduvą 

Vilkaviškio dekanato šeimos centro savanoriai pakvietė šeimas pakeliauti po įdomias savo dekanato 

vietas – „kalvotąją Sūduvą“, nors šis regionas ir negarsėja kalvomis. Prisijungė šeimos iš Marijampolės, 

Prienų, Kalvarijos, Jūrės, Kazlų Rūdos. Įvairaus amžiaus keliautojai galėjo pasigrožėti bažnyčiomis, 

piliakalniais, gamtos ir kultūros turtais, sužinoti įdomių istorinių faktų, kuriuos pateikė ir kelionei 

vadovavo Vytautas Lekešius, daug keliavęs su savo šeima ir bendraminčiais. Daug prisidėjo dekanato 

šeimos centro vadovė Birutė Nenėnienė ir kiti savanoriai. 

Plačiau: http://vilkaviskis.lcn.lt./naujienos/,1145  

-lb- 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 
 

Kun. Ksawery Knotz OFM  Vilniuje 

Atrodo, kad jau gana seniai buvo vasara su visomis 

stovyklomis, susitikimais ir seminarais. Visą vasarą 

sklandžiai vyko kursai sužadėtiniams, Besilaukiančiųjų bei 

Žindymo kursai. A. Petronis vedė ,,Bendravimo įgūdžių 

mokymus“. 

Prisiminti tikrai yra ką. Labai džiugu, kad Lietuvos šeimos 

centras į Lietuvą pakvietė kapuciną K. Knotz ir kad jis galėjo 

atvykti ir į kitus miestus.  

Vilniaus šeimos centras suorganizavo kunigo interviu 

Bernardinai.lt tinklaraščiui, taip pat pakvietėme kunigą į 

Marijos radiją, kad savo įžvalgomis pasidalintų su visais 

radijo klausytojais. 

Tada kunigas K.Knotz džiaugėsi galimybe švęsti Šv. Mišias su šeimos centro darbuotojais Gailestingumo 

bažnyčioje, taip pat su kun. K. Knotzu aplankėme Vilniaus arkikatedrą, Šv. Onos bažnyčią. Popietėje 

sudarėme galimybę Vilniaus arkivyskupijos kunigams atvykti į susitikimą su kunigu šeimos centre ir jam 

užduoti rūpimus klausimus. 

Vakare kvietėme šeimas į šeimos centrą, į K. Knotz paskaitą, pagal jo knygą „Seksas, kokio nepatyrėte“. 

Lektorius labai įdomiai ir gyvai skaitė paskaitą, bendravo su žmonėmis, visi galėjo užduoti jiems kilusius 

klausimus. 

Po paskaitos sulaukėme daug padėkų ir labai puikių atsiliepimų. Žmonės ragino nesustoti  ir daugiau 

dėmesio skirti lytinių santykių temoms šeimoje. Keletas atsiliepimų: 

 Sužinojome daug naujo, pradžioje buvo labai keista, kad kunigas taip laisvai kalba sekso temomis. 

Jaučiamės labai sustiprinti, kad Bažnyčiai rūpi mūsų gyvenimas, kad ji nevaržo mūsų santykių, o 

kaip tik skatina. 

 Dėkoju už šį susitikimą. Pakviečiau į jį ir savo vyrą, kuris buvo labai skeptiškai nusiteikęs, sakė, 

ką gi bažnyčia gali pasakyti sekso tema, bet paskaita jam labai patiko. Bandysime įsigyti šio 

kunigo knygą, kad galėtume labiau įsigilinti į šias temas. Reikėtų tokių paskaitų daugiau, viso 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1135
http://vilkaviskis.lcn.lt./naujienos/,1145
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ciklo, kad žmonės sužinotų, ką Bažnyčia kalba apie lytinius santykius, apie šeimos planavimą. 

 Labai puikus susitikimas. Dirbu su sužadėtiniais, kurie nuolat kelia klausimus apie seksą ir 

lytiškumą. Gavau labai daug praktinių patarimų, kaip atsakyti į šiuos klausimus, taip pat buvau 

padrąsinta nebijoti kalbėti šiomis temomis. 

-js- 

Lietuvos Šeimos centras 

 

Judėjimo „Sutuoktinių susitikimai“ šeimų stovykla Kulautuvoje 

Rugpjūčio 29 dieną judėjimo „Sutuoktinių susitikimai“ vedėjų šeimos rinkosi į kasmetinę stovyklą 

Kulautuvoje. Stovyklą pradėjome šeštadienio rytą. Klausėme Danguolės ir Donato Zalepūgų liudijimo, 

dalijomės savo jausmais ir išgyvenimais poroje, po to grupelėje. Netruko ateiti pietų metas. Po pietų vyko 

žygis pėsčiomis į Paštuvą. Kelionė užtrūko ilgiau nei planavome. Kai kas nutarė grįžti pėsčiomis. 

Vėlavome vakarienės. Po vakarienės liudijimu dalijosi Airina ir Artūras Andriuškevičiai bei tėvas 

Aldonas Gudaitis SJ. Ilgai netilo kalbos ir klegesys – atrodo, kad tikrai vieni kitų pasiilgstame. 

Sekmadienį drauge su tėvu Aldonu šventėme šv. Mišias. Vėliau drauge pusryčiavome. Turėjome laiko 

pasikalbėti vieni su kitais, pasidalyti lūkesčiais, išgyvenimais, planais. Laukiame ugdomojo savaitgalio 

lapkričio pabaigoje, kai vilniečių poros gyvens kauniečių šeimose, kai mus aplankys judėjimo 

tarptautiniai vadovai iš Latvijos.   

-dl- 
 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 
 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 
 

Praturtink gyvenimą, puoselėk meilę ir palaikyk šeimą (Feed the Life, 

Nourish Love and Sustain the Family) – tokiu šūkiu buvo pavadintas 

Natūralaus Šeimos Planavimo (NŠP) pasaulinis kongresas, kuris vyko 

birželio 11-14 dienomis Milane, Italijoje.   

Kongresas sukvietė daugiau nei 400 dalyvių iš viso pasaulio. Pagrindinis 

šio pasaulinės svarbos įvykio organizatorius – European Institute of Family 

Life Education (www.ieef.eu). Lietuvos Šeimos centras yra šios 

organizacijos narys.  

Kongrese aktyviai dalyvavo įvairios grupės ir organizacijos, dirbančios 

NŠP srityje, NŠP mokytojai, dirbantys su jaunimu, sužadėtiniais, 

šeimomis, šeimų konsultantai, gydytojai ir dvasininkai. Rėmėjų dėka 

galimybę dalyvauti kongrese turėjome ir mes – Panevėžio vyskupijos 

Šeimos centro direktorė Jūratė Šaumanienė ir projektų vadovė Jolanta 

Masiokienė. Kartu su mumis vyko ir Šiaulių vyskupijos Šeimos centro 

direktorė Edita Gulbinienė. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.ieef.eu/
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Dalyviai iš skirtingų šalių pristatė savo ilgametę (30 ir daugiau metų) patirtį skleidžiant NŠP, mokant 

skirtingų vaisingumo pažinimo metodų. Lietuvai atstovavo lektoriai: kun. prof. dr. Andrius Narbekovas, 

kun. prof. dr. K. Meilius, prof. dr. Jonas Juškevičius, prof. dr. Birutė Obelenienė. 

Kongrese pristatytos ir aptartos įvairios svarbios temos: moksliniai NŠP aspektai, jaunimo ir sutuoktinių 

ugdymas ir mokymas, šiuolaikinių technologijų vaisingumo srityje naudojimo etiniai aspektai ir galimos 

alternatyvos ir kt.  

Kongreso metu vyko simpoziumas, skirtas pasidalinti patirtimi, kaip evangelizaciją santuokos klausimais 

būtų galima integruoti į vyskupijų, parapijų sielovadą. Skaityti pranešimai šiomis temomis: santuokinis 

gyvenimas Dievo plane, lytiškumas ir vaisingumas, kaip ruošti vaikus šeimos gyvenimui, kada ir ką 

sakyti, būtinybė mokyti NŠP skirtingose konfesijose. 

Kitas svarbus klausimas, aptartas kongrese, buvo apie galimybę naudotis neinvaziniais būdais atstatyti 

vaisingumui (kuomet sunku pastoti, išnešioti ir pagimdyti kūdikį): gyvenimo būdo, maitinimosi įpročių ir 

santykių tarp sutuoktinių pakeitimas. 

Kongrese pristatyti moksliniai NŠP tyrimai, kurie dar kartą patvirtino metodų efektyvumą siekiant atidėti 

pastojimą (nėštumą). Ypač buvo pabrėžta būtinybė tinkamai parengti mokytojus ir apmokyti sužadėtinius, 

nes tai yra raktas efektyviam NŠP metodų naudojimui. 

Kongreso metu taip pat vyko atviros visuomenei sesijos italų kalba šiomis temomis: „Neatsitraukite 

vienas nuo kito, nebent kuriam laikui sutarę“(1 Kor 7,5) – kodėl šiandien verta rinktis natūralius 

metodus“; EXPO-2015 kontekste: „Mes norime save maitinti Meile. O tu?“; „Kokie pasirinkimai 

puoselėja meilę?“. 

Kongreso dalyviai pažymėjo, kad vykstant pasaulinei parodai EXPO-2015, kurios esminė tema kultūros ir 

maitinimosi santykis, kongreso tikslai ir uždaviniai papildo šią temą dvasiniais ir moraliniais aspektais, 

maitindami ne tik kūną, bet ir sielą.  

   

Savanorių šeimų stovykla 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centrų savanoriai su šeimomis 13-tą 

kartą rinkosi prie jūros pasidalyti savo džiaugsmais ir rūpesčiais. 

Rugpjūčio 3-7 dienomis į seminarą-stovyklą Karklėje susirinko 86 

dalyviai iš įvairių Panevėžio vyskupijos dekanatų.  

 Kiekvienais metais apžvelgti savo tarnystę rengiant 

sužadėtinius Santuokos sakramentui padeda pakviesti lektoriai. 

Šiais metais užsiėmimus vedė lektorė Vijoleta Vitkauskienė 

(Vilniaus arkivyskupija).  Turėjome progą analizuoti problemines 

situacijas, įsijausti į sužadėtinių rūpesčius, baimes, išankstines 

nuostatas ir pan. Dalijomės kursų sužadėtiniams gerąja patirtimi (o 

taip pat ir problemomis, sunkumais). 

 Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kelbonas kun. 

Albertas Kasperavičius lydėjo mus visą stovyklos laiką. Kunigas 

dalijosi savo patirtimi bendraujant ir dirbant su sužadėtiniais, padėjo atsakyti į iškilusius tikėjimo 

klausimus. Esame dėkingi už galimybę švęsti Šv. Mišių auką. 

 Kol tėvai klausėsi paskaitų, užsiėmimus su vaikais ir jaunimu vedė savanoriai – Loreta, Dovilė, 

Vitalija. Esame joms dėkingi už padovanotą laiką, rūpestį ir gebėjimus. 

-jm- 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

 

Darbuotojų ir savanorių šeimų stovykla 

Lietingą liepos 31 d. Telšių vyskupijos šeimos centrų darbuotojų ir 

savanorių šeimos rinkosi į Žemaičių Kalvarijos švč. M. Marijos 

apsilankymo Baziliką, kad bendra malda pradėtų kasmetinę stovyklą, 

o tuo pačiu ir melstų gero oro.  Į stovyklą Jurčių sodyboje ant Ilgio 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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ežero kranto susirinko 116 žmonių. Malda buvo išklausyta!!! Oras pasitaisė, o tai kėlė visų nuotaiką.  

Jau pirmą vakarą stovyklautojai dalyvavo konsultacijoje 

bažnytinės teisės klausimais apie Santuokos Sakramentą, kurią 

pristatė kan. Andriejus Sabaliauskas, vyko DVD lyderystės 

konferencijos, po kurių grupelėse žmonės ilgai diskutavo 

aktualiais klausimais.  Šeštadienio vakarą pro židinio ugnelės 

spragsėjimą liejosi Arūno Raudonio giesmės.  

Nuostabų šv. Mišių laiką turėjome Gintališkės Šv. Apaštalo 

evangeliko Mato bažnyčioje ir Šateikių Šv. Evangelisto Morkaus 

bažnyčioje. Aplinkinių parapijinių bažnytėlių lankymas jau tapo 

mūsų stovyklos gražia tradicija. 

-lv- 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Stovykla – seminaras šeimos centrų savanoriams 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų savanorių tradicinė vasaros stovykla šiemet vėl sugrįžo į Birštoną ir 

susilaukė gausaus būrio dalyvių. Ypač „atjaunėjo“ ir pasipildė Alytaus ir Vilkaviškio savanorių 

komandos. Daugeliui aktualia – ugdymo šeimoje tema kalbėjo gerai pažįstama ir laukiama lektorė dr. 

Nijolė Liobikienė, buvo aptartos šeimos centrų aktualijos. 

Plačiau: http://vilkaviskis.lcn.lt./naujienos/,1152 -lb- 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

   

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro stovykla šeimų bendruomenių atstovams (2015 m. birželio 

12-14 d.). Atėjus vasarai, prasidėjo stovyklų metas. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras suorganizavo 

stovyklą aktyvioms šeimų bendruomenių šeimoms, taip pat šeimos centro savanorių šeimoms 

talkinanančioms Sužadėtinių rengimo programoje bei kitose veiklose. Ši stovykla  tai padėka aktyvioms 

šeimoms už jų darbą bažnyčioje bei vieta, kurioje jie gali pasisemti naujų idėjų bei motyvacijos visiems 

metams. Stovykla vyko Molėtų raj., Naujasodžio kaime.  

Tai jau tradicine tapusi stovykla, ją organizuojame jau virš 

10 metų. Joje dalyvavo 98 žmonės iš Šv. Jokūbo ir Pilypo, 

Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Evangelisto, Žvėryno Švč. 

Mergelės Marijos, Šv. Onos, Arkikatedros, Pavilnio 

Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus, Ratnyčios, 

Sudervės, Parudaminio parapijų.  

Mums talkino Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono evangelisto 

bažnyčios kunigas M. Malinauskas. Kun. M. Malinausko 

dėka šeimos kartu šventė Šv. Mišias, taip pat klausėsi jiems 

aktualių mokymų. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://vilkaviskis.lcn.lt./naujienos/,1152
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Ypatingai džiugu, kad šiais metais šeimas stovykloje 

aplankė ir su jomis bendravo vyskupas A. Poniškaitis. 

Šiame susitikime su vyskupu šeimos turėjo galimybę 

pristatyti savo bendruomenę ar šeimų grupę ir susipažinti 

su kitų bendruomenių veiklomis.  

Sekmadienį, po Šv. Mišių, šeimos klausėsi G. Vaitoškos 

pranešimo apie dabartines polines aktualijas šeimos 

klausimais, skirtumus tarp partnerystės ir šeimos. 

Visos stovyklos metu mums talkino savanoriai mokiniai iš 

Jėzuitų, Pilaitės gimnazijų, bei Visagino miesto. Vaikai 

važiavo į ekskursijas, dalyvavo vaikų tarnybėlėje. Šią stovyklą finansuoja Vokietijos katalikų fondas 

Renovabis. 

-js- 
 

Renginiai visuomenei 
 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Pivašiūnų atlaidai 

Kaišiadorių vyskupijos šventovėje, Pivašiūnuose, rugpjūčio 16 d. atlaidai buvo skirti jaunimui ir šeimai.  

Kaišiadorių vyskupijos šeimos savo šventinę programą, kuri vyko Pivašiūnų gimnazijos kiemelyje, pradėjo 

katecheze vaikams ir šeimoms. Katechezės tema: „Gera mums būti Dievo šeima“, kurios metu  šeimos 

buvo pakviestos išgyventi savo šeimą kaip dovaną ir per žemiškos šeimos suvokimą parodyti Jėzaus 

kvietimą tapti dvasinės Dievo šeimos nariais, atrasti buvimo Dievo šeima dovanas ir privilegijas, grožį, 

neužsidaryti savo kiaute, o atverti plačiai savo širdžių duris į Dievo šeimą ir namus, bendrystę. Po 

katechezės šeimos keliavo į  šv. Mišias, kurias aukojo ir pamokslą sakė J. E. vyskupas J. Ivanauskas. Šv. 

Mišių pabaigoje buvo laiminami vaikai.  Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas laimino šeimas ir jaunimą 

tardamas jiems sveikinimo žodį, palaimino maistą. Pasisotinus prasidėjo linksmoji dalis  liaudies šokiai, 

žaidimai, rateliai. Atsisveikinome giedodami giemes. 

-jb- 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Šeimų diena Šiluvoje 

Rugsėjo 13-ąją Šiluvoje buvo švenčiama pagrindinė 

didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų iškilmė, 

skirta šeimoms.  Prieš pagrindinę Eucharistiją šeimos 

susivienijo į bendrą Rožinio maldą.  

„Šeima yra kur kas daugiau negu laikinas pabuvimas 

kartu. Iš meilės kilęs vyro ir moters įsipareigojimas 

vienas kitam, tvirtas ir aiškus nusistatymas neapleisti 

vienas kito, palaimintas Dievo, sukuria kažką naują, 

gražesnį, didingesnį, brangesnį. <...> Evangelijos geroji 

naujiena – jog tokią šeimą įmanoma kurti ir puoselėti. O 

pati šeima tampa gerąja žinia vaikams – turėti mamą ir 

tėtį, jausti meilę ir paskatinimą, matyti pavyzdį“, – savo homilijoje kalbėjo arkivyskupas Lionginas 

Virbalas, apgailestaudamas, jog šeima šiandien nelaikoma išsiskleidimo vieta, greičiau atokvėpiu tarp 

darbų, karjeros“. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Prieš Visuotinę maldą sutuoktiniai buvo pakviesti atnaujinti 

Santuokos pažadus meldžiant Viešpatį, kad šis padėtų juos 

tesėti visą gyvenimą. Kaip atnašos Viešpačiui be duonos ir 

vyno, buvo nešamos popiežiaus Pranciškaus enciklikos bei 

pažymėjimai, skirti sužadėtinių rengėjams, taip pat vaisiai 

šeimų agapei, kuri vyko palapinėje šalia Kultūros namų. Čia 

susirinkusios šeimos dainavo, šoko ir džiaugėsi tarpusavio 

bendryste, o taip pat palaiminimu, kurį joms suteikė 

vyskupas Kęstutis Kėvalas.  

 

Plačiau skaitykite: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=2990  

-jl- 
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