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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 
 

Pasaulinis šeimų kongresas ir šeimų susitikimas su Šv. Tėvu Filadelfijoje rugsėjo 22-27 d. 

 

Keturias su puse dienos, prieš Pasaulio šeimų 

susitikimą su Popiežiumi, vyko šeimų kongresas tema 

„Mūsų misija yra meilė: gyva šeima“. Šiame kongrese 

Lietuvai atstovavo Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro 

darbuotoja V. Vitkauskienė su šeima. Tad čia  

visai ,,šviežios“ jos mintys apie kongresą ir susitikimą su 

Popiežiumi.  

,,Mūsų misija yra meilė: gyva šeima‘‘. Šis troškimas 

toks savas kiekvienai šeimai. Juk šeimoje kasdien iškyla 

situacijų, kuriose mes galime mylėti labiau... Šis kongresas 

buvo nepaprastai įdomus ir praktiškas, jame dalyvavo apie 

20 000 dalyvių. Pranešimų metu labai dažnai skambėdavo juokas bei choru sakomi atsakymai iš 

auditorijos pranešėjui. Linksminosi visi – ir pranešėjai, ir klausytojai. 

Štai kelios pranešimų nuotrupos:  

 Dažnas žmogus galvoja – „aš esu geras žmogus: nieko nenužudžiau, taigi, po mirties nueisiu į 

dangų“. Naujiena taip galvojantiems – yra dar devyni Dievo įsakymai, kurių reikia laikytis, kad nueitum  į 

dangų.  

 Mes Dievą norime priderinti prie savęs, prie savo supratimo. Dabartinėje visuomenėje Šventoji 

Trejybė yra: „Aš, Man ir Pats“... 

 Jei norite ugdyti dvasinius pašaukimus šeimoje, tai kunigai, vienuoliai ir vienuolės turėtų būti 

kasdieninis, kassavaitinis ar kasmėnesinis šeimos gyvenimo reiškinys: sutinkami bažnyčioje, pakviečiami 

į namus, su jais susirašinėjama ir t.t. 

 Apie filmus vaikams – klauskime ne „ar jis tikrai žalingas mano vaikui“, bet „kokią naudą jis duoda 

mano vaikui? Kokias vertybes ugdo?“ 

Kuriant katalikiškas tradicijas šeimoje, svarbu neapsikrauti papildomais darbais – atsirinkite, kas 

tinka Jūsų šeimai – dainos ir giesmės ar 

piešimas, o gal rankdarbiai? Nedarykite visko! 

Gerai pagalvokite ir suorganizuokite nuostabią 

Pirmosios Komunijos šventę ir ne taip labai 

sureikšminkite gimtadienio šventimą. 

Kiekvienos tradicijos prigijimui šeimoje 

reikalingi apytiksliai du metai. 

 Teisės profesorė Helen Alvare iš 

Virdžinijos Valstijos (JAV) pranešime, be kita 

ko,  prisiminė, kaip ji savo mamai, kuri puikiai 

grojo fortepijonu, bet visą save atidavė 

namams, vaikams, slaugė savo mamą, rūpinosi 

vyru, būdama paauglė pasakė: „Mama, tu gi 

galėjai tapti KAŽKUO, užuot rūpinusis 
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mumis... Dabar tu... niekas... (Visa salė juokiasi). Profesorė  kalbėjo apie tai, kaip kiekviena moteris gali 

savęs paklausti „...o kur mano dešimtmetis, kurį aš atidaviau namams?“ Ir parapija, ir visuomenė laukia to 

dešimtmečio. Moteris yra dideliame įtampų lauke tuo metu, nes tą dešimtmetį arba augina vaikus, arba 

slaugo tėvus... Ir tiesą pasakius, tai ir yra indėlis į saugesnę ir laimingesnę visuomenę – būtent tas 

„nebuvimas“ parapijoje, visuomenėje... 

 Amerika svaigo nuo Popiežiaus kaip ir mes. Visi buvo juo sužavėti. Gaudė kiekvieną jo žodį, 

džiaugėsi juo, kvatojo, vos jam pradėjus juokauti... Popiežiui artėjant papamobiliu į centrinę sceną (kaip 

ir visur) minia  tiesiog gausdavo... Uuuuuuuuuuuuuuu :) O Popiežius stovi toks ramus – mojuoja ranka, 

tai tiems, tai aniems nusišypso... Už Popiežiaus automobilio  ginkluoti ir neperšaunamai apsirengę kariai, 

šarvuotais automobiliais, LABAI rūsčiai žvelgia į laimingą minią. Net šiurpas nupurto... Toks kontrastas 

tarp Popiežiaus ir jo apsaugos. Atrodo, kad karas ir taika visai šalia. 

 Ką sakė popiežius per koncertą šeimoms ir per šv. Mišių pamokslą (iš to, ką pavyko išgirsti ir 

suprasti): apie meilę šeimoje – kad ją reikia nuolat kurti, kitaip ji dingsta. Ar šaukiame, ar draugiškai 

kalbamės šeimoje – iš to matyti meilė. Iš kasdieninių mažų gestų – pagamintų pusryčių, atsisveikinimo 

bučinio prieš mokyklą ar darbą, apsikabinimo sugrįžus, palaiminimo prieš miegą... Popiežius sakė, kad 

meilei reikia mažų kasdieninių gestų. Popiežius pats pajuokavo, jog jam kartais sakoma, kad taip gražiai 

kalba apie šeimą, kadangi pats negyvena santuokoje. Juk ir pykstamasi šeimose, ir lėkštės kartais skraido, 

ir su vaikais sunku susikalbėti. „Bet,  sakė Pranciškus,  atsiminkite, kad po Kalvarijos yra Kristaus 

Prisikėlimas. Šeima ir yra Prisikėlimo vieta  vilties fabrikas“. 

-vv- 

 

 

Projektas NVOŠG3-2 „Sužadėtinių rengimas santuokai, šeiminių ir tėvystės gebėjimų ugdymas – 

kelias į savarankišką ir gyvybingą šeimą“ 
 

Lietuvos šeimos centras vykdo projektą NVOŠG3-2 „Sužadėtinių rengimas santuokai, šeiminių ir 

tėvystės gebėjimų ugdymas – kelias į savarankišką ir gyvybingą šeimą“. Sutartis su Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija pasirašyta 2015 m. rugpjūčio 10 d. 

Projekte dalyvauja – Lietuvos šeimos centras ir Kaišiadorių, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Vilkaviškio 

vyskupijų šeimos centrai.  

Projekto tikslas – skatinti atsakingą santuoką, ugdyti sutuoktinius, padėti išsiskyrusiems išgyventi 

skyrybų krizę, ugdyti tėvystės įgūdžius. 

Projekto metu planuojama parengti santuokai ~1200 sužadėtinių pagal grupinio darbo aštuonių 

susitikimų programą „Dviem yra geriau negu vienam… Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui 

atsikelti“ (Koh 4, 9-10). Sutuoktinių ugdymas numatytas per savaitgalius sutuoktiniams „Sutuoktinių 

susitikimai“, DVD programą „Santuokos kursas“ ir konferenciją sutuoktiniams Marijampolėje. Labai 

gerų įvertinimų susilaukia pagalba išsiskyrusiems Kretingos parapijos šeimos centre. Panevėžyje, 

Šiauliuose ir Kretingoje numatomas tėvystės įgūdžių ugdymas. Projektas palies 1525 žmones. Daugiau 

apie projektą galite paskaityti: http://www.lietuvosseimoscentras.lt/apie-mus/vykdomi-projektai/.  

Jau atsiskaitėme su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija už III ketvirtį. Per šį laikotarpį įvyko 

610 susitikimų su 600 sužadėtinių. Rugsėjo mėnesį Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlėje Panevėžyje 

lankėsi 43 besilaukiantys sutuoktiniai. Rugpjūčio 29-30 dienomis savaitgalių sutuoktiniams „Sutuoktinių 

susitikimai“ animatorių šeimų ugdomojoje stovykloje dalyvavo 40 žmonių. DVD programą „Santuokos 

kursas“ Vilkaviškyje rugsėjo 24 d. pradėjo 8 dalyviai, o Kretingoje 32 žmonės rengiasi šio kurso pradžiai. 

Kretingoje savipagalbos grupė tėvams, auginantiems paauglius išaugo iki 80 dalyvių ir susidarė net kelios 

grupės, o skyrybas patyrusių žmonių terapinėje ir savipagalbos grupėse „Per dykumą“ dalyvauja 32 

suaugę ir 12 vaikų.  

Projektas vyks iki šių metų gruodžio 31 dienos. 
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Vyskupų Sinodas šeimos klausimais Vatikane jau artėja į 

pabaigą ir mes visi stebime jo vyksmą.  

Apie Sinodą galite paskaityti: 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-10-12-sinodo-dalyviu-

komentarai-seima-pagaliau-itraukiama-i-baznycios-dnr/136044 
 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-10-09-prasidejo-antras-

vyskupu-sinodo-etapas/136008 
 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-10-06-kard-w-kasper-

sinodas-turi-aptarti-realia-schizma-baznycioje/135795 
 

http://lt.radiovaticana.va/news/2015/10/05/prasid%C4%97jo_vyskup%C5%B3_sinodo_pos%C4%97d%

C5%BEiai/1177006 
 

http://lt.radiovaticana.va/news/2015/10/09/prasid%C4%97jo_antras_vyskup%C5%B3_sinodo_etapas/117

8100 
 

http://lt.radiovaticana.va/news/2015/10/02/sekmadien%C4%AF_prasideda_%C5%A1eimai_skirtas_vysk 

up%C5%B3_sinodas/1176371  
 

http://www.propatria.lt/2015/10/sekmadieni-prasideda-seimai-skirtas.html 

-dl- 

 

  Jaunimo rengimas šeimai  
 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Tėvų susitikimas dėl lytiškumo ugdymo programos Kaišiadorių mokyklose 

Rugsėjo 11 d. Kaišiadorių vyskupijos šeimos centre susirinko aktyvūs tėveliai, kurie buvo 

susirūpinę, naujos lytiškumo ugdymo programos įgyvendinimu Kaišiadorių mokyklose. Tėvai svarstė, 

kaip  apsaugoti vaikus nuo kontraceptinės rinkodaros agentų – gydytojų, ką daryti, kad naujoji lytiškumo 

ugdymo programa būtų vykdoma, kaip numatyta gairėse, ką daryti, kad pamokas vestų VDU  baigę 

jaunimo rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą ir turintys kvalifikaciją mokytojai. Tėvai sutarė, 

kad eis kalbėtis su mokyklos direktoriumi, prašydami juos informuoti, kas ir kaip dėstys programą, prašys 

atidžiai stebėti, kaip vykdoma ši programa, užtikrinti saugumą, kad dėl lektorių būtų tariamasi mokyklos 

tėvų komitete.  

-jb- 

Elektrėnų dekanato Šeimos centras 

Paskaitos sutvirtinamiesiems jaunimo rengimo šeimai ir lytiškumo temomis 

Rugėjo mėnesį, sekmadieniais ir trečiadieniais, vyko jaunimo rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 

skaistumo linkme užsiėmimai Elektrėnų parapijos sutvirtinamiesiems. Paskaitose dalyvavo 25 

moksleiviai, besiruošiantys priimti Sutvirtinimo sakramentą. Su moksleiviais kalbėta temomis: „Kelias 

nuo sutvirtino iki santuokos sakramento“, „Bažnyčios mokymas apie šeimos planavimą“, „Gyvybės 

stebuklas“, liudjimas „Kaip aš mokausi mylėti“, „Vyrai apie vyriškumą“, „Moteriškos paslaptys“. 

Susitikimus vedė gyd. J. Horbačiauskienė, kariškis R. Valčiukas, J. Bernatonienė. Po susitikimų 

moksleiviai dėkojo:  

 „Ačiū, kad jūs mums apie tai kalbėjote, kad pristatėte meilės ir skaistumo kelią. Dar 7 klasėje 

mokykloje buvo atvažiavę gydytojai, kurie mums pristatė įvairias kontraceptines priemones, mes 

jautėmės blogai. Jie nieko nekalbėjo apie meilės prasmę, dovaną, susilaikymą, mūsų vertę...” 
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Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Raseinių dekanato šeimos centras 

Spalio 9-10 d. Raseinių dekanato šeimos centras organizavo ir finansavo jaunimo lytiškumo 

ugdymo ir rengimo šeimai programos „Pažink save“ savaitgalį. Buvo pakviesti šios programos 

savanoriai iš Kauno arkivyskupijos šeimos 

centro. Savaitgalis vyko prezidento Jono 

Žemaičio gimnazijoje, Raseiniuose. Kauno 

savanorių komanda labai džiaugėsi galėdama 

dalintis krikščioniškomis vertybėmis ir kartu su 

Raseinių jaunimu diskutuoti apie kiekvienam 

jaunam žmogui svarbius klausimus – tai, ko 

klausti įprastai nedrąsu. Seminare dalyvavo 50 

jaunuolių iš prezidento Jono Žemaičio 

gimnazijos. 

Keletas atsiliepimų:  

 Patiko vedėjai, temos buvo labai aktualios (mano nuomone). Patiko bendravimas su auditorija. 

Dominykas (16 m.) 

 Patiko žmonių bendravimas, vedėjų ypač. Jie jautėsi labai patogiai ir tai yra labai gerai. Ignas 

(16 m.) 

 

Sužadėtinių rengimas 
 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

 Pasvalyje vesti sužadėtiniams kursus aktyviai įsijungė dvi sutuoktinių poros: Dalius ir Renata bei 

Andrius ir Gintarė. Džiaugiamės pasvaliečiais!  

 

 Talkinant miesto parapijoms, Panevėžio vyskupijos Šeimos centre buvo suorganizuoti rudeniniai 

kursai. Juos baigė 8 sužadėtinių poros. Kursai praėjo ypatingai šiltoje atmosferoje. Galime pasidžiaugti, 

kad ir Panevėžyje puikiai startavo nauja sutuoktinių pora – Justinas ir Neringa, kurie labiausiai nustebino 

kitus sužadėtinius, nes prieš santuoką gyveno atskirai. Kaip ir įprastai, visiems labai patiko vyskupo Jono 

Kaunecko, kun. Romualdo Zdanio ir kun. Pavelo Andžejevskio vedami užsiėmimai. Ne taip dažnai 

jauniems žmonėms tenka (o gal net nėra tekę iki šiol!) betarpiškai pabendrauti su kunigais, vyskupu, 

gauti atsakymus į rūpimus klausimus. Taip pat labai naudinga jiems buvo (tą parašė savo atsiliepimuose) 

žinios ir mokymai apie natūralų šeimos planavimą.  

-jš- 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

 

INFORMACIJA 

Telšių vyskupijos šeimos centras spalio 23-25 d. Žemaičių Kalvarijoje organizuoja sužadėtinių 

rengėjų mokymus tema ,,Krikščioniškas požiūris į lytiškumą”.  

Lektorė Nijolė Liobikienė. 
 

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro darbas su parapijomis 
Vilniaus šeimos centro direktorius A. Petronis ir bendruomenių koordinatorius A. Svirbutas lankėsi 

Druskininkų parapijoje. Jie susitiko su kun. K. Masevičiumi ir Druskininkų parapijos šeimos centro 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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savanorėmis. Susitikimo metu buvo aptarta šeimų sielovados padėtis ir galimybės Druskininkuose, 

sužadėtinių rengimo santuokai situacija Druskininkuose ir aplinkinėse parapijose. Šeimos centras pasiūlė 

įvairių metodų darbui su šeima, pristatė pagrindines programas šeimų stiprinimui ir palaikymui. Buvo 

svarstyta, kaip dirbti efektyviau su sužadėtiniais mažose grupėse.  

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro bendruomenių koordinatorius A. Svirbutas rugsėjo mėnesį 

susitiko su Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Žvėryno) parapijos klebonu V. 

Rapaliu. Žvėryno parapija yra viena pirmųjų parapijų, kur pradėta rengti sužadėtinius santuokos 

sakramentui. Ilgai dirbę šioje parapijoje Marijonai išsikraustė iš Vilniaus, dabar į šią parapiją paskirtas 

kun. V. Rapalis. Kadangi kunigas šioje parapijoje dirba tik pora mėnesių, A. Svirbutas aptarė sužadėtinių 

rengimą Žvėryno parapijoje. Kalbėta apie kursų struktūrą, metodus, kursų organizavimo sistemą ir vietą 

parapijoje. Kunigas V. Rapalis nori, kad sužadėtinių rengimas šioje parapijoje vyktų ir toliau, ir mielai 

sutinka bendradarbiauti su šeimos centru. 

-js- 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

Lietuvos šeimos centras 
 

 

Seminaras sutuoktinimas „Atviras ir aiškus bendravimas poroje“ 
 

2015 m. gruodžio mėn. 4-5 dienomis Lietuvos šeimos centre organizuojame 

bendravimo įgūdžių tobulinimo seminarą sutuoktiniams „Atviras ir aiškus 

bendravimas poroje“. Daug nesusipratimų santuokoje ir šeimoje gimsta iš negebėjimo 

įvardyti savo jausmų ir lūkesčių, išankstinių nuostatų, noro kažką nuslėpti, galvojimo, 

kad galime būti tobuli ir daug kitų dalykų. Turime teisę girdėti ir matyti tai, kas yra, o 

ne tai, kas turėtų būti. Turime teisę įvardyti tai, ką jaučiame, o ne tai, ką turėtume 

jausti. 

Seminarą ves dr. Nijolė Liobikienė. Kviečiame registruotis Lietuvos šeimos 

centre, Rotušės a. 23. Registruokitės poromis iš anksto, nes vietų skaičius ribotas. 

Registracijos telefonas 8-37-208263 ir el. paštas lsc@lcn.lt. 

 

 

2015 m. spalio 2-4 dienomis Guronyse vyko pamatinis savaitgalis sutuoktiniams „Sutuoktinių 

susitikimai“. Jame dalyvavo dešimt sutuoktinių porų ir tėvas Aldonas Gudaitis SJ. Kadangi tėvas 

Aldonas penktadienio vakarą buvo užimtas kitais darbais, savaitgalį pradėjo ir sutuoktinius lydėjo kunigas 

Juozas Fakėjavas. 

Keli atsiliepimai iš savaitgalio:  

 Išgyvenau labai puikias emocijas. Noriu padėkoti vedėjams už liudijimus, drąsą pasakojant apie 

savo silpnybes, nuopuolius. Tai labai paveikia. (Vyras, 41 m.) 

 Giliau pažinau savo antrąją pusę, supratau, kad ko ieškojau toli, visur yra čia, šalia manęs ir 

buvo visą laiką. Išdrįsau jam parašyti, ko neišdrįsau pasakyti garsiai. Noriu tik padėkoti už tai, ką 

darote. Linkiu, kad ir kitos ieškančios poros rastų tai, ko ieško. (Moteris, 41 m.) 

 Žmonės sako, kad princai su baltais žirgais būna tik pasakose. Bet šio savaitgalio metu vienas 

toks atjojo pas mane . Ačiū Jums už tai! (Moteris, 35 m.) 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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 Išgyvenome laiką, skirtą tik mudviem. Tiek ilgai laiko sau neskyrėme jau seniai. Labai stiprina 

žinia, kad santuokinio gyvenimo sunkumus (ir labai panašius) patiria ir kitos poros, o svarbiausia, 

randa jėgų pakilti ir gražiai sugyventi. Gal jau spėjau pamiršti, bet svarbu suprasti, o ne vertinti, 

išklausyti, o ne spręsti problemas. Dažnai taip nesielgiu... (Vyras, 57 m.)  
 

Kitas „Sutuoktinių susitikimų“ savaitgalis planuojamas sausio mėn. 15-17 d. Guronyse. 
 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 
 

Širvintų dekanato Šeimos centras 

Šeimų stovykla  Vepriuose  
Rugsėjo 18-20 d. Širvintų dekanato šeimos centro savanoriai pakvietė Širvintų šeimas į savaitgalinę 

stovyklą. Stovyklos atidarymas buvo pradėtas liaudies šokiais ir žaidimais su Vilniaus  folkloro 

ansambliu „Laukis“. Šeštadienį mokymus šeimoms vesti atvyko sesuo Dominyka tema „Bendrystė su 

sutuoktiniu ir Dievu“. Sekmadienį – Kentenicho šeimų akademijos šeimos liudijo tema „Mūsų 

krikščioniški namai“. Sutuoktiniai buvo pakviesti pasikalbėti  poroje. Ir vėliau grupelėse. Tuo metu, kai 

tėvai dalyvavo jiems skirtuose užsiėmimuose, vaikams stovyklos savanoriai vedė muzikinius, piešimo, 

lipdymo ir kitus užsiėmimus. Prasmingam laisvalaikio praleidimui tėveliai su vaikais buvo pakviesti į 

šeimyninį „Protų mūšį“, „Linksmąją šeimų olimpiadą“, vakaronę prie laužo. Šeimos žygiavo į Veprių 

Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčią, kur vyko Šv. Mišios, adoracija.  

http://www.sirvintuparapija.lt/    

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Šeimos išsaugojimo programa 

Jau dešimt metų Šeimos centre vykdome projektą 

„Vaikų dienos grupė“, kurį remia LR Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerija. Grupę lanko 12 vaikų, kurių tėvai yra 

priklausomi nuo alkoholio. Kiekvieną pirmadienį ir 

trečiadienį vykstančiuose užsiėmimuose vaikai mokosi 

išreikšti savo jausmus, dalijasi savo išgyvenimais, mokosi 

socialinių įgūdžių. Šeimos centro socialinė darbuotoja 

Žaneta Šimkienė įdeda į šį darbą daug meilės ir širdies – 

todėl tikimės, kad tai padės vaikams bent šiek tiek 

patenkinti jų giluminį troškimą mylėti ir būti mylimiems. 

Nuo rugsėjo mėnesio vaikų grupėje lankosi tautodailininkė 

Vilija Ratautienė, kuri su vaikais audžia juostas, o kita tautodailininkė moko juos pinti krepšelius iš 

žilvičio vytelių. Šie užsiėmimai labai patinka vaikams, taip pat ugdo jų darbo įgūdžius ir norą mokytis 

įvairių amatų. 

-jl- 
-jl- 

 

„Rachelės vynuogyno” rekolekcijos 

„Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos - tai psichologinio ir dvasinio gijimo kelionė. Jos skirtos 

moterims ir vyrams, kurie praradę savo vaikus dėl aborto ar persileidimo, išgyvena emocinį ir 

dvasinį skausmą. Tai vieta, kur galima atverti savo širdį, išgedėti netekties jausmus ir leistis į 

gydymo kelionę, patiriant Dievo meilę, malonę ir gailestingumą. 

Rekolekcijos vyks š.m. lapkričio 13-15 d. Kaune, „Domus Pacis” svečių namuose, Papilio g. 9 

Informacija ir registracija vyksta tel. 868696455 arba 867575372. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.sirvintuparapija.lt/
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Kauno arkivyskupijos Šeimos centras kviečia į kursus  

šeimas ir visus norinčius išmokti  

Natūralaus šeimos planavimo! 
 

Vieta: Kauno arkivyskupijos Šeimos centras, Papilio g. 5, I aukštas 

Mokymų pradžia: 2015 m. gruodžio mėn. 19 d., 10 val. 

Vadovės: NŠP mokytoja akušerė Vilija Šlopšnienė ir NŠP mokytoja Aistė Ruzgienė 

Būtina išankstinė registracija: tel: 8 37 207598, seimos.c@kn.lcn.lt 

Iki susitikimų! 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 

 Rugsėjo mėn. Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlės ciklas buvo gana gausus – susirinko 43 

dalyviai. Šiais metais dar liko lapkričio mėn. ciklas. Jau yra užsiregistravę keletas porų.  

 

 Skelbiame priėmimą į natūralaus šeimos planavimo (NŠP) mokymo grupes: 

 

 

K V I E Č I A M E  SUTUOKTINIŲ PORAS 
(sutuoktiniai gali dalyvauti ir po vieną – tiek moterys, tiek vyrai) 

 
Į VAISINGUMO PAŽINIMO IR NATŪRALAUS ŠEIMOS PLANAVIMO 

MOKYMO KURSUS 
 

Organizuojamos dvi grupės – rytinė ir vakarinė. 

Rytinė grupė: 

2015 m. lapkričio 5 d., 12 d., 19 d., 26 d. 10.00-11.30 val. 

Vakarinė grupė: 

2015 m. lapkričio 4 d., 11 d., 18 d., 25 d. 18.00-19.30 val. 
 

Vieta: Marijonų 24, Panevėžio vyskupijos Šeimos centras 
 

Registruotis: el. p.: pvscentras@gmail.com 

                     telef.: 8 45 507791; 8 684 84402 
 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 
 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 

Kunigas šeimoms  

Po studijų Romoje, Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos studijų institute (prie 

Popiežiškojo Laterano universiteto), į Telšių vyskupiją grįžo kun. Andrius 

Vaitkevičius. Ten apgynė teologijos daktaro mokslinį laipsnį. Vyskupo dekretu 

jis paskirtas Klaipėdos miesto Šeimos Centro vadovu ir Telšių vyskupijos 

Šeimos Centro Vicedirektoriumi. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
mailto:seimos.c@kn.lcn.lt
mailto:pvscentras@gmail.com
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Rugsėjo 5 d. Klaipėdos miesto šeimos buvo kviečiamos į mieste organizuojamą „Šeimų dienos“ 

šventę, kurioje kun. Andrius Vaitkevičius  laimino kūdikių vežimėlius bei juose esančius vaikus . 

Šeimų dienos video apžvalga B. Balakauskienės filmuke: 

https://www.facebook.com/seimudienos/videos/vb.292165900899550/858653244250810/?type=2&theater   

 

Šeimų malda Žemaičių Kalvarijoje 

Nedidelis būrelis šeimų tą pačią rugsėjo dieną rinkosi Žemaičių Kalvarijoje maldai. Po maldingos 

kelionės vaikai su tėveliais ne tik agapei prisėdo, bet ir žaidimams susibėgo   
 

 

 

 

 

 

 

 

-ag- 

Kretingos parapijos šeimos centras 

Piligriminė kelionė į Šiluvą 

Labai gražią 2015 m. rugsėjo 12 dieną parapijos 

maldos grupės nariai drauge su savo vaikais išvyko į Šiluvą, 

į atlaidus. Ši kelionė yra tradicinė grupelės išvyka. Jos  metu 

šeimos su vaikais turi galimybę visą dieną praleisti kartu, 

ugdyti savo šeimų ir bendruomenės draugystę, ir bendrystę. 

Visi drauge keliavome autobusu, grožėjomės gamta sustoję 

užkąsti, dalyvavome šv. Mišiose Šiluvos bažnyčioje, 

aplankėme Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčią. Drauge 

meldėmės už savo ir Kretingos miesto šeimas, nes tai yra 

nuolatinė šeimų maldos grupės intencija. 

-am- 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 
 

Vaisingumo pažinimo mokymai Krizinės motinystės centre 

Nuo 2012 metų Šiauliuose yra kuriamas Krizinės motinystės centras „Motinos Teresės šeimų 

namai“. Tai ir dienos centras šeimoms, kurias sukūrė ir savo vaikučius augina buvusieji valstybinių 

globos namų auklėtiniai, našlaičiai, ir laikino apgyvendinimo paslaugos kūdikių besilaukiančioms ar jau 

susilaukusioms mamoms, jeigu jos neturi nuolatinės 

gyvenamosios vietos. Tai ir neįgaliųjų integracijos 

projektas, ir dar daug veiklų, kurios skirtos pačiai 

pažeidžiamiausiai visuomenės daliai. Teko pastebėti, kad 

centre besilankantys programų dalyviai visuomet 

geriausiai išgirsta ir supranta informaciją tuomet, kai ji 

jiems aktuali būtent tuo gyvenimo momentu. Taip yra ir 

su centre gyvenančiomis ar besilankančiomis 

mamytėmis. Kai jos laukiasi, joms reikia kalbėti apie šį 

periodą, kai pagimdo, tuomet  mielai klausosi tokių 

paskaitų, kai suserga vaikučiai, joms įdomu apie vaikų 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/seimudienos/videos/vb.292165900899550/858653244250810/?type=2&theater
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ligas. Visa informacija turi būti teikiama čia ir dabar, reikiamu momentu. Tokia mūsų visų patirtis ir ja 

vadovaudamiesi visuomet atkreipiame dėmesį, kokias programas pasiūlyti žmonėms. 

Ten dirbantys darbuotojai turi nuostabią viziją – ugdyti ir mokyti būsimas mamas motinystės, savęs 

pažinimo ir vaikų auklėjimo. Į pagrindines centro veiklas įeina ir Vaisingumo pažinimo pamokos, kurias 

veda Šiaulių vyskupijos Šeimos centro savanoriai. Vaisingumo pažinimo užsiėmimų ciklą sudaro 5 

susitikimai, kuriuose kalbama apie savo lytiškumo pažinimą, apie natūralų šeimos planavimą, apie 

kontraceptikų žalą, aborto pasekmes, priklausomybių žalą būsimiems vaikams. Toks jau antrasis ciklas 

vyko nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 14 d. Per penkis užsiėmimus mamytės turėjo progos susipažinti su jų 

vaisingumą ir lytiškumą veikiančiais veiksniais, tiek išoriniais, tiek vidiniais. Po užsiėmimo mamytėms 

visuomet iškyla įvairių klausimų ir neaiškumų, tuomet mes aiškinamės, kas buvo nesuprasta ar kas jas 

domina labiau gilintis. 

Šie ugdymo ciklai tęsis ir toliau, kalbėsime apie vaikučių auklėjimą, bendravimą, ugdymą. 

-eg- 
 

 

Vasingumo pažinimo kursai Šiauliuose 
 

Renkama nauja sutuoktinių grupė. Tai Natūralaus šeimos planavimo 

mokymai sutuoktinių poroms, kurie vyksta mažose grupelėse, - teoriniai ir 

praktiniai užsiėmimai. Vyks keturi susitikimai.  

Seminarai prasidės spalio 26 dieną 18 val. Šiaulių vyskupijos 

Pastoracinio centro Mažojoje salėje „Žemės druska“.  

Būtina išankstinė registracija el. paštu svscentras@gmail.com arba 

telefonu 865273662. Po registracijos gausite daugiau informacijos. 

Info ŠVŠC 

 
 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras  

Marijampolėje rugsėjo 24 d. pradėtas „Santuokos kurso“ susitikimų ciklas. 

Rugsėjo 19 d. Vilkaviškio dekanato šeimos centras surengė bendrystės vakarą šeimoms po atviru 

dangumi su veiklos, savanorių ir bendradarbių pristatymu, vaišėmis ir kino filmu. 

Plačiau: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1170 

 

 

 

 

 

 
 

-lb- 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
mailto:svscentras@gmail.com
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1170
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Darbuotojų ir savanorių ugdymas 
 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Kaišiadorių vyskupijos dekanatų šeimos centrų 

koordinatorių susirinkimas 

Spalio 3 d. Birštone vyko Kaišiadorių vyskupijos dekanatų 

šeimos centrų koordinatorių susirinkimas. Susitikimo tikslas 

pasidalyti, kuo mes gyvename, kas vyksta dekantuose, aptarti, 

kaip švęsime ateinančius Gailestingumo metus, pasidalyti 

idėjomis, kaip paminėti Negimusio kūdikio dieną, kaip 

galėtume labiau pažinti T. Matulionį... Po pietų  aplankėme T. 

Matuliono  ekspoziciją Sakraliniame muziejuje, kurią vedė 

Birštono dekanato koordinatorė, muziejaus darbuotoja Roma 

Zajančkauskienė. Pasidalijimo metu savanoriai džiaugėsi bendryste, atviru bendravimu, jiems svarbių 

temų aktualumu, jautėsi motyvuoti dirbti dekanatuose, pasisėmė naujų minčių ir idėjų. Susitikimas vyko 

Renovabis lėšomis. 

-jb- 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Arkivyskupo Liongino Virbalo SJ vizitacija Kauno Šeimos centre 

Spalio 5 d. Šeimos centre apsilankė Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Pirmiausiai ganytojas 

susipažino su Šeimos centro darbuotojais ir apžiūrėjo patalpas. Po bendros maldos Šeimos centro 

direktorė Jūratė Lenkuvienė pristatė Šeimos centro struktūrą ir pagrindines veiklos kryptis, o darbuotojai 

pasidalijo savo darbo džiaugsmais ir rūpesčiais. Kas tai yra gera šeima? Kokios pagalbos pirmiausiai 

reikia šeimoms? Ką siūlome sužadėtiniams po Santuokos? Kodėl  dirbame su jaunimu ir kuo mūsų veikla 

skiriasi nuo Jaunimo centro? Tokiais ir panašiais klausimais atvirai diskutavome su arkivyskupu. Taip pat 

kalbėjome apie išmoktas pamokas, šeimos centro stiprybes ir silpnybes, aptarėme finansinę situaciją. 

Dėkojame ganytojui už naudingas įžvalgas ir palaikymą, kuris suteikė drąsos viltingai žvelgti į ateitį. 

 

Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų tarybos posėdis 

Dekanatų Šeimos centrų vadovai susirinko į posėdį Šeimos 

centre po konferencijos „Šiuolaikiniai iššūkiai šeimai – kaip 

galime atsiliepti mes?“. Šioje konferencijoje ne tik išklausėme 

autoritetingų pranešėjų pristatymų, bet ir diskutavome, ką 

kiekvienas galėtume padaryti asmeniškai. Susirinkę darbo 

grupelėje Šeimos centrų vadovai pasidžiaugė, kad lytiškumo 

ugdymo ir sužadėtinių rengimo Santuokai sritys šeimos 

centruose visada buvo prioritetinės, tačiau didesnį dėmesį reikia 

skirti darbui su politikais, socialiniams tinklams bei 

žiniasklaidos priemonėms. Daugeliui žmonių sąvokos „Gender“, 

„Stambulo konvencija“, „lytinis švietimas“, „šeimų įvairovė“ nekelia jokių prieštaravimų ar įtarimų, todėl 

svarbu šias sąvokas paaiškinti kuo plačiau ir supažindinti su grėsmėmis. Posėdyje Šeimos centrų vadovai 

taip pat pasidalijo savo dekanatų aktualijomis. Kauno II dekanate sužadėtiniai pradėti rengti Santuokai. 

Paskutiniuose sužadėtinių rengėjų mokymuose, kuriuos organizavo Kauno arkivyskupijos Šeimos centras, 

iš šio dekanato dalyvavo net 4 sutuoktinių poros. Kituose šeimos centruose be sužadėtinių rengimo vyksta 

šeimų bei „Motinos maldoje“ grupelės, organizuojami įvairūs renginiai šeimoms. Nemažai priklauso nuo 

dekano iniciatyvos ir palaikymo, kuris labai svarbus pritraukiant naujus savanorius.  

-jl- 

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

 

2015 m. rugsėjo 27 dieną jau tradiciškai Telšių vyskupijos 

šeimos centrų darbuotojų ir savanorių bei Telšių vyskupijos 

gyventojų šeimos rinkosi į Žemaičių Kalvariją, kur dalyvavo 

šv. Mišiose, šventė Katalikiškų šeimų karalienės paveikslo 

vainikavimo 9 metines. Šventės dalyviai džiaugėsi gražia 

švente, nuoširdžia malda. Telšių vyskupo J. Borutos SJ 

palaiminti žmonės vėl grįžo į namus pastiprėję. 

 

-lv-   

 

Lietuvos Šeimos centras 

 

      

2015 m. lapkričio 21-22 dienomis vyks pagilinantis savaitgalis rekolekcijų „Sutuoktinių 

susitikimai“ vedėjams. Ta proga iš Latvijos atvyksta šios bendruomenės tarptautiniai lyderiai. 

Kviečiame visus, kurie nors kartą yra vedę rekolekcijas sutuoktiniams „Sutuoktinių 

susitikimai“ registruotis į šį renginį. Registracija vyksta tel. 8-37-208263 ir el. paštu lsc@lcn.lt 

 
                       
 

Šeimos politika 
 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Lietuvos šeimos centrų atstovavimas 
2015 rugsėjo dienomis Brno, Čekijoje, vyko renginys, skirtas apsikeitimui gerąja patirtimi. Šiame 

renginyje dalyvavo Čekijos šeimos centrų, Rumunijos šeimų organizacijos ir Lietuvos šeimos centro 

atstovai. Projektas buvo finansuojamas katalikų akcijos Renovabis, taipogi prisidėjo dalyvaujančios 

organizacijos. Lietuvos šeimos centrus atstovavo Justa ir Algirdas Petroniai. 

Renginyje buvo dalintasi idėjomis apie šeimos politiką ir šeimos vertybes šiuolaikinėje visuomenėje, 

pasikeista informacija apie veiklas. 

Čekijos šeimos centrų sistema labai panaši į Lietuvos, nors bendras kontekstas gerokai skiriasi. 

Čekija labai sekuliari šalis, joje nedidelis procentas katalikų. Tačiau šeimos centrai didesni nei Lietuvoje, 

jie vykdo įvairius socialinius projektus, dalis jų finansuojami EU fondų. Pavyzdžiui Brno (~400 

tūkstančių gyventojų miestas) šeimos centre dirba apie 30 darbuotojų. Čekijoje daug patirties semiamasi 

iš Austrijos kolegų. 

Sužadėtinų rengimo Santuokos Sakramentui veikla nėra tokia intensyvi kaip Lietuvoje, nes pačių 

santuokų yra mažiau. Parapijinis ruošimas Santuokos Sakramantui nėra sistemingai kuriamas, viskas 

priklauso nuo kunigų iniciatyvos. Evangelizacinis darbas daugiausia vyksta panaudojant socialines 

programas, kai žmogus gauna pagalbą ar ugdymą ir palaipsniui įsitraukdamas į veiklą pradeda domėtis ir 

atsiverti tikėjimo temoms. 

Rumunijoje katalikai yra mažuma ir ten susikūrusi katalikų šeimų organizacija, globojama kunigo, labai 

nori pradėti platesnę veikla, linkusi generuoti įdėjas ir ieškoti erdvės savo iniciatyvumui. 

Renginyje taipogi buvo pristatyta Lietuvos Šeimos centrų sistema ir jos vykdomos veiklos. 

-js- 
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