
Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 97                                                   2015 11 18 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 1 

 

 

 

 

 
Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

 

 
 

Lapkričio mėnesį Šeimos centrai kviečia į įvairius renginius, skirtus Negimusio kūdikio dienai paminėti. Ši 

diena prisimenama dėl to, kad 1955 m. lapkričio 23 d. tuometinio sveikatos ministro įsakymu Lietuvoje 

buvo įteisintas leidimas atlikti kūdikių abortą iki 12 savaičių. Nuo tada tūkstančiai kūdikių kasmet tiesiog 

negimsta. Ši diena - maldos laikas už negimusius vaikus ir kūdikio netektį patyrusias šeimas. Kviečiame jus 

melstis namie ir bendruomenėse. Kreipkitės į artimiausią Šeimos centrą (jį rasti galite per 

www.lietuvosseimoscentras.lt) ir pasidomėkite, kas ten planuojama minint Negimusio kūdikio dieną. O gal kaip 

tik jūsų iniciatyvos ten labai reikia?..  

Jei savo aplinkoje pažįstate šeimų, kurios patyrė kūdikio netektį dėl aborto ar kitų priežasčių, pakvieskite į 

„Rachelės vynuogyno“ rekolekcijas. Skelbimą rasite šiame aplinkraštyje.  

Abortas nėra magiška operacija, kuri atsuka laiką atgal ir padaro moterį „nenėščią”. Abortas yra giliai 

sukrečiantis įvykis – netektis, o žmonės skirtingai reaguoja į netektis. Kai kurie atvirai kalbasi apie tai, kas 

įvyko,  jiems dažnai lengviau išgyventi netektį. Kiti apsimeta, kad nieko neįvyko, tačiau po aborto 

skausmingi išgyvenimai niekur nedingsta. Kol visuomenė laiko abortą normaliu reiškiniu, žmonės net 

negali atvirai pripažinti savo netekties ir gedėti. Tai dar labiau apsunkina gedėjimo procesą. Tik pripažinusi 

savo kaltę, išgyvenusi pyktį ir liūdesį, išraudojusi visą skausmą, išgedėjusi kūdikio netektį moteris gali 

susitaikyti su savimi, kitais ir Dievu.   

 

Negimusio kūdikio dienos minėjimo renginiai 
 

Prisiminkime  negimusius vaikus. Kviečiame jus 

melstis  už  negimusios gyvybės išsaugojimą ir 

kūdikio netektį patyrusias šeimas. 

  

Lapkričio 19 d.  9.30 iki 18 val. Šv. Sakramento 

adoracija Kaišiadorių Katedroje 

15 val. Gailestingumo vainikėlis 

Lapkričio 22 d. 10 val. šv. Mišios Kaišiadorių 

Katedroje.  Po šv. Mišių išeiname nešini šviesos 

žinia į miesto gatves ir įteikiame ją sutiktiems 

praeiviams – kviesdami saugoti negimusią gyvybę. 

Lapelius su žinia galėsite pasiimti bažnyčios 

prieangyje.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 97                                                   2015 11 18 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vatikane baigėsi Vyskupų Sinodas, skirtas šeimos klausimams. 

Paskutinėje spaudos konferencijoje kalbant apie baigiamąjį dokumentą  buvo pabrėžta, kad juo dar kartą 

patvirtintas Bažnyčios mokymas apie neišardomą sakramentinę santuoką, kuris yra ne jungas, bet Dievo 

dovana, tiesa, kurios pagrindas yra Kristus ir jo ryšys su Bažnyčia. Tačiau tuo pat metu pabrėžiamas ir 

gailestingumas, reikalaujantis priimti sužeistas šeimas. Baigiamajame dokumente nenaudojami tokie 

terminai kaip „Komunija išskyrusiems“, bet pabrėžiama, kad jie nėra ekskomunikuoti, rekomenduojama, 

kad vyskupai įžvalgiai atskirai ištirtų komplikuotas šeimų situacijas. 

Štai kas sakoma tik vieno balso persvara priimtame 85 baigiamojo dokumento paragrafe: 

„Šv. Jonas Paulius II pasiūlė bendrą kriterijų, kuris yra šių (išsiskyrusių ir antrą santuoką sudariusių 

katalikų) situacijų vertinimo pagrindas. „Tegul ganytojai žino, kad dėl tiesos meilės turi gerai orientuotis ir 

suprasti padėtį. Juk yra skirtumas tarp tų, kurie stengėsi išsaugoti pirmąją santuoką ir visai neteisingai buvo 

palikti, ir tų, kurie suardė teisėtą santuoką dėl sunkios savo kaltės. Pagaliau yra ir tokių, kurie iš naujo 

susituokė, kad galėtų išauklėti vaikus, o jų sąžinė subjektyviai įsitikinusi, jog galutinai iširusi ankstesnė 

santuoka niekada nebuvo teisėta“ (Familiaris Consortio, 84). Tad kunigų pareiga palydėti žmones savo 

situacijos tyrimo keliu, vadovaujantis Bažnyčios mokymu ir vyskupo nurodymais. Šiame procese 

reikalinga sąžinės sąskaita, apmąstymų momentai ir atgaila. Išsiskyrusieji ir vėl susituokusieji turėtų savęs 

klausti kokia buvo jų laikysena vaikų atžvilgiu kai santuoka pateko į krizę, ar jie bandė susitaikyti, koks 

palikto sutuoktinio likimas, kokios buvo naujos santuokos sudarymo pasekmės kitiems šeimos nariams ir 

tikinčiųjų bendruomenei, kokį pavyzdį jie patys duoda jauniems žmonėms, kurie ruošiasi santuokai. Toks 

nuoširdus apmąstymas gali sustiprinti pasitikėjimą Dievo gailestingumu, kuris yra skirtas kiekvienam 

žmogui.“ 

Daugiau  informacijos: 

http://lt.radiovaticana.va/news/2015/10/25/paskelbtas_vyskup%C5%B3_sinodo_baigiamasis_dokumentas/

1181899 

Tikimės, kad galėsime skaityti baigiamąjį dokumentą ir lietuvių kalba.   

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://lt.radiovaticana.va/news/2015/10/25/paskelbtas_vyskup%C5%B3_sinodo_baigiamasis_dokumentas/1181899
http://lt.radiovaticana.va/news/2015/10/25/paskelbtas_vyskup%C5%B3_sinodo_baigiamasis_dokumentas/1181899
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  Jaunimo rengimas šeimai  
 

Lietuvos šeimos centras 

Atnaujinta „Pažink save“ programos metodinė medžiaga.  Visus metus buvo atnaujinama ir rengiama 

spaudai jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos „Pažink save“ metodinė medžiaga. 

Spalio mėnesį pasirodė pirmasis šios programos leidimas, nors kaip žinoma, programa veikia jau daugiau 

nei dešimtmetį. Spalio 20 d. leidinys pristatytas Kauno arkivyskupijos šeimos centro jaunimo programos 

„Pažink save“ savanoriams. Savanoriai džiaugiasi atsinaujinusia programa ir tuo, kad dabar bus lengviau į 

programą įsijungti naujiems savanoriams, nes medžiaga yra susisteminta ir papildyta pagal pačių savanorių 

vedimo patirtį. Dėkojame kiekvienam prisidėjusiam prieš šio projekto įgyvendinimo! 

                              -ll- 

 

 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Užsiėmimai Vaikų Socializacijos centre „Saulutė“. Spalio-lapkričio mėn. socialinė darbuotoja Aušra 

Bačėnė vedė užsiėmimus merginoms Vaikų socializacijos centre. Merginų, kurių amžius 12-18 metų, 

patirtys sunkios, netgi neprilygstančios suaugusio žmogaus patirtims ir išgyvenimams. Socializacijos centre 

jos atlieka bausmę, o savo vertę dažniausia supranta tik per patyčias, seksą, lytinių partnerių kaitą. 

Užsiėmimų metu buvo kalbama apie moteriškumą, meilę, gyvybę, naudojama video medžiaga, piešimas. 

Socialinės darbuotojos refleksija: Susitikimų metu žvelgiau į šių mergaičių akis. Mačiau mažas mergaites ir 

jų begalinį liūdesį, apleistumą, atstūmimą, vienišumą, nemeilę ir gilias traumas. Jų agresyviame žvilgsnyje 

ir balso tembre skambėjo šauksmas: „Aš iš anksto žinau, kad esu niekam nereikalinga – todėl renkuosi būti 

kieta“. 

-ab- 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Sužadėtinių rengimas 
 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Supervizijos sužadėtinių rengėjams. Lapkričio 4 ir 5 d. Šeimos 

centre vyko supervizijos sužadėtinių rengėjams. Jas vedė VDU 

dėstytoja doc. dr. Nijolė Liobikienė ir Vilniaus arkivyskupijos 

Šeimos centro bendruomenių koordinatorė, viena iš Sužadėtinių 

rengimo Santuokai programos sudarytojų Vijoleta Vitkauskienė. 

Iš Kauno miesto parapijų ir Kauno II dekanato atvykę savanoriai – 

sutuoktinių poros - diskutavo apie problemas, kylančias vedant 

grupes sužadėtiniams, o supervizijų metu buvo bandoma pažiūrėti 

į jas tarsi iš kito kampo, paieškoti įvairių šių sunkumų sprendimo 

būdų. Dalyviai pasidalijo savo baimėmis pradedant vesti grupę, kylančiais jausmais, nusivylimu dėl 

neigiamos kai kurių sužadėtinių nuostatos Bažnyčios, sakramentų atžvilgiu. Visi akcentavo poros 

liudijimo, grupės dinamikos, taip pat maldos už sužadėtinius svarbą.  

Keli supervizijos dalyvių atsiliepimai: 

 Gavau „skiepą“ nuo problemų. 

 Grupių sužadėtiniams vedimas stiprina mūsų pačių santuoką. Norėtume bendrų rekolekcijų 

sužadėtinių rengėjams. 

 Svarbu savęs nesureikšminti. Turime „sėti sėklą“, bet ne visur ta dirva bus derlinga. Laikui bėgant 

mūsų įgūdžiai gerės.  

 „Eureka“ – mus sieja bendras jausmas ir bendra misija. Nesame palikti vieni. 

Plačiau skaitykite:  http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=3086  

-jl- 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

 

Telšių vyskupijos šeimos centras džiaugiasi puikia naujų savanorių komanda, kuri rimtai ruošėsi darbui su 

sužadėtiniais ir intensyviai mokėsi. Net tris spalio mėnesio savaitgalius savanoriai rinkosi į Žemaičių 

Kalvariją kur dalyvavo sužadėtinių rengėjų mokymuose: 

1. ,,Metodinės medžiagos pristatymas“ (lekt. Dalia Lukėnienė ir kun. dr. Andrius Vaitkevičius). 

2. ,,Darbas grupėse“ (lekt. Vanda Benaitienė) 

3. ,,Krikščioniškas požiūris į lytiškumą“ (lekt. Nijolė 

Liobikienė) 

 

Telšių vyskupijos šeimos centro savanorių gretos pasipildė 14 

naujų savanorių!!! 

Telšių vyskupijos šeimos centras susikūrė facebook paskyrą, 

kviečiame jungtis   

 https://www.facebook.com/telsiuseimoscentras 

-lv- 
 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=3086
https://www.facebook.com/telsiuseimoscentras
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Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

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 

 
                       

 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Pagalbos šeimai programos: 

Įtėvių/globėjų paramos grupė. Visos Šeimos centro programos vyksta siekiant atliepti į šeimų poreikius. 

Šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija  tarp savo veiklos prioritetų yra numačiusi per kelerius 

metus Lietuvoje panaikinti vaikų globos namus, o jų auklėtiniams rasti vietos šeimose. Tačiau neretai 

globėjų, įtėvių šeimos lieka vienos su savo problemomis. Iškilus šiam poreikiui Šeimos centre nuo spalio 

mėnesio renkasi paramos grupė tėvams, kurie yra įsivaikinę ar globoja vaikus. Šioje grupėje talkina soc. m. 

dr. Daiva Kuzmickaitė MVS. 

Vaikų dienos grupė. Kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį Šeimos centre renkasi Vaikų dienos grupė. Ši 

grupė skirta vaikams, kurių tėvai yra priklausomi nuo alkoholio. Šeimos centro socialinė darbuotoja Žaneta 

Šimkienė ne tik veda  grupės užsiėmimus, bet ir organizuoja įvairias išvykas, ekskursijas. Spalio mėnesį 

vaikai vyko į Vilnių. Kartu su keliomis mamomis jie aplankė Gedimino pilį, Aušros vartus, Bernardinų 

sodą, o kelionė traukiniu ir apsilankymas „Cepelinų gryčioje“ paliko nemažesnius įspūdžius. 

Išsiskyrusiųjų sielovados grupė. Spalio mėnesio pabaigoje Šeimos centre pradėjo rinktis Išsiskyrusiųjų 

sielovados grupė. Šiemet jai talkina tėvas kun. Aldonas Gudaitis SJ, psichologė Greta Glizikienė ir 

komanda savanorių, jau išgyvenusių skyrybų krizę ir savo patirtimi noriai besidalijančių su kitais. Į grupę 

susirinko per 20 žmonių, kurie Šeimos centre rinksis kas antrą pirmadienio vakarą. 

-jl- 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Bendravimo įgūdžių mokymai. Spalio mėnesį, keturis vakarus, vyko bendravimo įgūdžių mokymai 

poroms. Mokymuose dalyvavo  9 poros. 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. 

Nešyklių seminaras. Spalio 22 d. vyko nešyklių seminaras, dalyvavo 6 mamos. Seminare kalbėta kaip 

svarbu kurti nuolatinį ryšį su savo vaiku ir ką tai duoda vaikučiui ir mamai. Taip pat vyko praktiniai 

užsiėmimai kada buvo rodomos skirtingų rūšių nešyklės ir mamos bei tėčiai buvo mokomi kaip jomis 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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naudotis. Taip pat lektorė aiškino kaip pasirinkti nešykles, kad jos būtų saugios vaikučio sveikatai. 

Natūralaus šeimos planavimo kursai Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre. Dėmesio – gruodžio 

mėnesį renkama nauja grupė!!!  Registracija į grupę: http://vasc.lt/content/503 

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

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

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

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

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

santuokoje padeda jų mokytis.  

Spalio mėn. 1 d., 13 d., 15 d. ir 22 d. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre kursuose dalyvavo ir natūraliai 

planuoti šeimą mokėsi 7 poros. Kursus vedė Elena Kosaitė-Čypienė (NŠP, konsultantė) ir Ingrida Radėnė 

(NŠP mokytoja, konsultantė).  

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

planavimo ir kontracepcijos moraliniai skirtumai. Vėliau kalbama apie 

NŠP privalumus, pristatoma vyro ir moters lytinių organų sistema bei 

lytinių hormonų sistema. Antro susitikimo metu aptariami vaisingumo 

požymiai, sprendžiamos praktinės užduotys. Trečio susitikimo metu 

pristatomos simptoterminio metodo taisyklės, sprendžiamos praktinės 

užduotys. Ketvirto susitikimo, kuris vyksta po 2-3 mėnesių, metu 

nagrinėjamos ir aptariamos asmeninės kiekvienos poros vaisingumo 

požymių stebėjimo lentelės. Po kursų poroms užtikrinama nemokamų 

asmeninių konsultacijų galimybė: susitinkant asmeniškai ir internetu.  

-js- 
 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

 

Paskaita „Tėvų ir vaikų santykiai“ Griškabūdyje. Vilkaviškio vyskupijos Parapijinės katechezės ir 

religinio švietimo centro, Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo parapijos klebono kun. Vytauto Mazirsko 

bei Griškabūdžio bendruomenės kvietimu spalio 16 d. Griškabūdžio dienos centro salėje bendruomenės 

nariai rinkosi į paskaitą „Tėvų ir vaikų santykiai“, kurią vedė Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro vadovė 

Lina Braukylienė. 

Susitikimo metu buvo kalbama įvairiomis šeimai aktualiomis temomis. Ypatingai akcentuojant, kad vienas 

iš svarbiausių dalykų, nuo ko priklauso santykiai šeimoje yra meilė, o kad ji galėtų skleistis turi būti 

atsižvelgiama į šeimos narių poreikius. Lektorė taip pat kalbėjo, kad šeimos tvirtumas priklauso nuo 

sutuoktinių tarpusavio santykių ir kad vienas iš pagrindinių jų uždavinių yra vaikų auklėjimas. Ji taip pat 

pasidalino savo asmenine šeimos patirtimi. Daugiau informacijos apie šį renginį galite rasti Vilkaviškio 

vyskupijos naujienose: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1193  

Marijampolės dekanato Šeimos centre veikia šv. Klaros moterų grupelė. Šioje grupelėje renkasi 

moterys mėgstančius įvairius rankdarbius: kas mezga, kas siuvinėja, kas daro  papuošalus, veria ir pn. 

Susitikimo metu yra ne tik užsiimama rankdarbiais, bet ir vyksta bendravimas prie arbatos puodelio 

kalbantis įvairiomis tikėjimo temomis, dalinantis patirtimi. Grupelę veda Vilkaviškio vyskupijos šeimos 

centro programų koordinatorė Laima Kuzmienė. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://vasc.lt/content/503
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1193
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*Šv. Klara yra mezgėjų ir siuvinėtojų globėja.  Daugiau informacijos apie šį renginį galite rasti Vilkaviškio 

vyskupijos naujienose:  http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1189  

Atsiliepti į šiuolaikinius iššūkius šeimai.  Spalio 10 d. grupelė marijampoliečių: aktyvių tėvų, pedagogų, 

šeimos centro savanorių, kuriems rūpi šeimos ir krikščioniškų vertybių išsaugojimas, susiruošė į Kaune 

vykusią konferenciją „Šiuolaikiniai iššūkiai šeimai – kaip galime atsiliepti mes?“ Kelionę organizavo 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras. Kviečiant norinčius vykti buvo akcentuojama, kad reikia būti 

aktyviems ir palaikyti geras iniciatyvas siekiant geresnio gyvenimo ir mums patiems ir mūsų vaikams. 

Po kelionės visi dalyviai grįžo pilni gerų įspūdžių, sustiprinti ir dėkingi konferencijos organizatoriams. 

Daugiau informacijos apie šį renginį galite rasti Vilkaviškio vyskupijos naujienose: 

http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1192  

Natūralaus šeimos planavimo mokymai Vilkaviškyje. Jau kuris laikas žiniasklaidoje ir viešojoje erdvėje 

sklando įvairūs pasisakymai natūralaus šeimos planavimo (toliau – NŠP) tematika. Todėl ir Vilkaviškio 

dekanato Šeimos centro savanoriai ieškojo įvairių būdų apie NŠP sužinoti daugiau ir kaip šia žinia 

pasidalyti su jaunomis šeimomis. Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro darbuotojos, didelę patirtį turinčios 

specialistės Lina Braukylienė ir Diana Pukelienė geranoriškai, ne darbo laiku ir be atlygio sutiko norinčius 

supažindinti su šiuo metodu.  

„Džiaugėmės spalio 24 dieną galėdami dalyvauti NŠP mokymuose, kurie vyko dekanato Šeimos centro 

patalpose. Užsiėmimų metu prisiminėme žmogaus anatomiją, NŠP metodus, ieškojome metodo trūkumų ir 

privalumų, sprendėme vaisingumo stebėjimo grafikus. Visi galėjome atvirai pasisakyti, paklausti patarimo, 

kalbėti apie tai, kas mums svarbu. Todėl mokymai buvo ne tik informatyvūs, bet ir smagūs. Juose netrūko 

dalijimosi patirtimi, diskusijų bei gerų emocijų“. 

Kadangi užsiėmimai užtruko visą dieną, dekanato Šeimos centro savanoriai pasirūpino ir dalyvių 

maitinimu vietoje. Dėkojame visiems, kas dalyvavote mokymuose, o ypatingai nuoširdžioms lektorėms 

Linai ir Dianai.                    -ep- 

Pozityvios tėvystės kursai Marijampolėje. Spalio 12 d. Marijampolėje prasidėjo DVD kursas tėvams 

auginantiems paauglius. Šį kursą organizuoja Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras. Šie kursai yra dalis 

Lietuvos šeimos centro vykdomo projekto NVOŠG3-2 „Sužadėtinių rengimas santuokai, šeiminių ir 

tėvystės gebėjimų ugdymas – kelias į savarankišką ir gyvybingą šeimą“.                -dp- 

Klaipėdos dekanato šeimos centras  
 

Spalio 8 d. ir lapkričio 2 d. (pirmaisiais mėnesių sekmadieniais) Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės 

bažnyčioje vyko Šeimų šv. Mišios ir po jų, šeimiškas pasibuvimas gamtoje bei parapijos patalpose. Plačiau 

skaitykite http://taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1216 

http://taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1235 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1189
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1192
http://taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1216
http://taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1235
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-ag- 

jl 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

 

Parapijų ir rektoratų Šeimos centrų/sekcijų vadovų susirinkimas Šeimos centre. Lapkričio 9 d. 

Šeimos centre vyko Kauno miesto parapijų ir rektoratų šeimos centrų/sekcijų vadovų susirinkimas. Šeimos 

centro socialinė darbuotoja, Krizinio nėštumo programos koordinatorė soc. d. mgr. Aušra Bačėnė pristatė 

programos veiklą ir situacijas, su kuriomis susiduriama konsultuojant krizę išgyvenančias bei kūdikio 

besilaukiančias šeimas/moteris. A. Bačėnė taip pat papasakojo apie Rachelės vynuogyno rekolekcijas 

šeimoms, patyrusioms kūdikio netektį dėl aborto ar persileidimo. Susirinkime didelis dėmesys skirtas 

Negimusio kūdikio dienos minėjimo aptarimui, susipažinimui su Gailestingumo metų gairėmis. 

Susirinkusieji taip pat pristatė savo parapijų ir rektoratų aktualijas. Džiugu, kad vyksta įvairūs susitikimai, 

maldos grupės šeimoms, motinoms, gilinamasi į šv. Raštą, o kažkur užgimsta ir naujos iniciatyvos. 

Daugelyje parapijų pradėtos sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui grupės. Tikimasi, kad dalis 

sužadėtinių tęs susitikimus savo parapijoje ir po Santuokos.  

-jl- 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Spalio 24 d. Telšių vyskupijos šeimos centro darbuotojai ir vadovai rinkosi į 

tarybos posėdį, kuriame dalijosi džiaugsmais, Priėmė rimtus nutarimus, dalyvavo 

agapėje kartu su naujais savanoriais. Meldėsi šv. Mišiose ir prašė Krikščioniškų 

Šeimų Karalienės užtarimo. 

-lv- 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras 

Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centrų savanorių kelionė į Aleksoto dekanatą. Gražų spalio 17–osios 

rytą Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų savanoriai susirinko į Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią. 

Čia dalyvavome šv. Mišiose, kurias aukojo šios parapijos klebonas kun. Juozas Fakėjavas. Homilija mus 

kvietė būti Dievo žodžio grūdu ir drąsiai liudyti savo tikėjimą, kaip tą darė šv. Ignacas Antijochietis. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Po šv. Mišių susirinkome šiltam pasibuvimui–bendrystei 

parapijos namuose. Mokslų daktarės Vilijos Karaliūnaitės 

pakviesti gilinomės į temą ,,Kalbėjimasis su Dievu“. 

Remdamasi Katalikų Bažnyčios katekizmu, šiltu žodžiu, 

asmeniniu liudijimu kvietė gilinti asmeninį santykį su 

Dievu, nes ,,jei širdis toli nuo Dievo, malda lieka tuščia“. 

Darbo grupėje dalinomės savo asmenine maldos patirtimi: 

,,Nenumaldomas noras melstis kyla iš meilės“. Savo 

patirtimi ir džiaugsmingu žodžiu dalinosi kunigas Vytautas 

Mazirskas. 

Kunigas Žydrūnas Kulpys trumpai pasidalino įspūdžiais iš pasaulinio šeimų susitikimo 

Filadelfijoje. Papietavę apsilankėme istorinėje, į kultūros paveldą įtrauktoje pirmojoje Zapyškio 

bažnyčioje. Išsamus ir šiltas klebono žodis leido pajusti šio krašto bažnyčių didingumą ir tikėjimo tvarumą. 

Už pasibuvimą ir gražią iniciatyvą dėkojame kun. J. Fakėjavui ir Astos bei Rimo Gudynų šeimai, kuri šią 

dieną minėjo savo santuokos 28-uosius metus. 

Grįžome turiningai ir prasmingai praleidę laiką Zapyškio krašte, viliojančiame vaizdingomis vietovėmis ir 

turtinga istorija.      

               -dmv- 

Šeimos politika 
 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

Atstovavimas FAFCE.  2016 m. spalio mėnesį Briuselyje vyko FAFCE (Europos katalikų šeimų 

asociacijų federacija) narių susitikimas.  Lietuvą jame atstovavo Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro 

direktorius A. Petronis. Kas kalbėta šiame susitikime : aptartas bendras šeimos politikos strategijos 

projektas, vizija ir uždaviniai. Nutarta: 

 didinti kontaktų tinklą su EU politikais,  

 didinti šeimų sąmonimgumą, kad jos gali įtakoti Europos politiką,  

 sprendimus priimančių pareigūnų sąmoningumo didinimas, kad jie formuoja Europos ateitį 

 pritraukti naujų narių, reguliariai komunikuoti. 

Tikrosiomis FAFCE narėmis tapo  Portugalijos ir Lenkijos didelių šeimų asociacija. Tad FAFCE plečiasi ir 

geografiškai. FAFCE nariai jau susisiekė su politikais dirbančiais europarlamente, kurie 2014m. 

kandidatuodami į europos parlamentą pasirašė šeimai  palankų manifestą. 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-05-19-lietuvoje-17-kandidatu-i-ep-viesai-isipareigojo-remti-

seimai-palankia-politika-es/117853 

Iš trisdešimt pasirašiusių iš įvairių europos šalių buvo susitikta su 25 nariais, 5 neatsiliepia. Susitikime taip 

pat buvo kalbėta apie maldos svarbą. Ir nutarta daryti maldos akciją už dirbančiuosius Fafcėje, už šeimos 

centrų darbuotojus bei jų šeimos narius. Tad ši maldos akcija apims daugelį europos šalių. Lenkai 

įsipareigojo melstis Šv. Mišiose, Čenstachovoje,  25 metus  kas dieną. Portugalai melsis Fatimos 

šventovėje. Vokiečiai meldžiasi už šeimas trečiadienį, o prancūzai planuoja – ketvirtadienį. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-05-19-lietuvoje-17-kandidatu-i-ep-viesai-isipareigojo-remti-seimai-palankia-politika-es/117853
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-05-19-lietuvoje-17-kandidatu-i-ep-viesai-isipareigojo-remti-seimai-palankia-politika-es/117853
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Yra  sukurtas FAFCE naujienlaiškis trimis kalbomis, nariai prašo jį pareklamuoti, kad tie kurie juo domisi 

galėtų užsiregistruoti. Taipogi prašoma pareklamuoti nuorodą savo puslapiuose. WWW.FAFCE.ORG 

FAFCE išleido 7 trumpametražių filmukų seriją apie lytinį ugdymą 7-11 metų vaikams ir jų tėveliams. Šie 

filmukai yra tikrai naudingi ir lengvai prieinami "Youtube".  Yra leidžiama šiuo filmukus naudoti bei 

išsiversti į lietuvių kalbą. Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=JqeyUVDVhN4&index=7&list=PLJ0cOW7OnJacJtOMFWowNIIfuRJ

jdVFlq 

Renginiai visuomenei 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Spalio 30 d. daugelyje Lietuvos miestų vyko akcija „Renkuosi gyvybę“. 

Panevėžio Šv. ap. Petro ir Povilo parapija taip pat dalyvavo šioje akcijoje. Į 

bendrą maldą už gyvybę rinkosi parapijiečiai, šeimų maldos grupė, Panevėžio 

pranciškoniškas jaunimas,  „Motinos maldoje“ ir kt. Vėliau akcijos dalyviai 

uždegė žvakutes prie šventoriuje esančio paminklo Negimusiam kūdikiui. 

Dėkojame Šeimos centro savanorei Daivai Vasiliauskienei už iniciatyvą 

įsijungiant į šią gražią akciją. 

 

Panevėžio vyskupijos Šeimos centras  

AA DD VV EE NN TT II NN II SS   ŠŠ EE II MM ŲŲ   SS UU SS II TT II KK II MM AA SS     

22 00 11 55   mm ..   gg rr uu oo dd žž ii oo   55   dd .. ,,   šš ee šš tt aa dd ii ee nn ii ss   

BB aa žž nn yy čč ii oo ss   gg ..   11 88 ,,   KK rr ee kk ee nn aa vv aa ,,   PP aa nn ee vv ėė žž ii oo   rr ..   (( pp aa rr aa pp ii jj oo ss   nn aa mm aa ii ))   

 10.00–10.30 val. Dalyvių registravimas 

 10.30–11.45 val. Konferencija:  

                                         ▪ Žodis šeimoms.  Kunigas, teol. m. dr. Gediminas Jankūnas, 

                                            Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos rektorius 

                      ▪ Geriausia pagalba  šeimai. Gydytoja Aušra Bandanskytė,  

                                            Lietuvos Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė   

             12.00 val. Šv. Mišios 

 13.00–13.45 val. Pietūs 

 13.45–16.30 val. Advento susikaupimo popietė su bibliodrama: 
 

                                          ▪ Nesenstanti Betliejaus istorija. Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė, 

                                            Gyvenimo ir tikėjimo institutas 

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

                                                    tel.: 8 45 507791; 8 684 84402 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.fafce.org/
https://www.youtube.com/watch?v=JqeyUVDVhN4&index=7&list=PLJ0cOW7OnJacJtOMFWowNIIfuRJjdVFlq
https://www.youtube.com/watch?v=JqeyUVDVhN4&index=7&list=PLJ0cOW7OnJacJtOMFWowNIIfuRJjdVFlq
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Gruodžio 10 d., ketvirtadienį, 17 val. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje 

bibliotekoje (Respublikos g. 14) vyks susitikimas  

su politologu dr. Vincentu Vobolevičiumi. 

 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

 

   

Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė  

Gailestingoji meilė – šeimų stiprybė 

2016 m.  sausio 3 d.   

 

14 val. – ŠVENTOSIOS MIŠIOS.  

Aukoja  Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių vyskupijos kunigai.  

Gieda Šiaulių valstybinis choras Polifonija: (meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas T. Ambrozaitis) 

 

Po Šv. Mišių – nuotaikinga muzikinė programa.  

Solistai: Lilija  Gubaidulina, Rafailas Karpis, Liudas Mikalauskas, Virgilijus Noreika, Rita Preikšaitė.  

Skambės - G. Bizet, G. Gershwin, Ch.Gounod ,V.Klovos, C. Saint-Saens, Piazzolla,    Salv. Cardillo  

J.Revaux, V. di Chiara E. di Capua,J. Strauss, E. L. Webber, J.Bock,Fr.Lehar, C. Zeller, E. Kalman, E. 

Kalman, J. Strauss L. Denza St. Raudonikio  B. Dvariono kūriniai ir ištraukos. 

 

Maloniai laukiame Jūsų! 

Įėjimas su kvietimais. 

 

Šventės globėjas  

Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis 

Šventės organizatoriai:  

Šiaulių kurija, Šiaulių vyskupijos Šeimos centras,  Šiaulių  miesto savivaldybė 

 

 

Telšių vyskupijos Klaipėdos dekanato šeimos centras 

 

Spalio 30 d. dalyvavome pilietiškoje akcijoje „Už gyvybę“, kurią Klaipėdos mieste organizavo Jaunieji 

Maltiečiai.  Plačiau žiūrėkite (nuo 7 min.)   

http://www.balticumtelevizija.lt/index.php?page=video&flv_show_video=371 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.balticumtelevizija.lt/index.php?page=video&flv_show_video=371
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Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

 

Vilkaviškiečiai ir marijampoliečiai dalyvavo akcijoje „Renkuosi 

gyvybę“. Vilkaviškio dekanato Šeimos centro ir Visuomenės sveikatos 

biuro pakviesti vilkaviškiečiai spalio 29 dienos vakare dalyvavo akcijoje 

„Renkuosi gyvybę“. Dekanato Šeimos centro savanoriai prieš vakaro šv. 

Mišias - 23 uždegtas žvakeles (oficialiais duomenimis tiek abortų pernai 

buvo padaryta Vilkaviškyje) padėjo prie altoriaus, kunigai pakvietė 

pasimelsti už tuos, kuriems dėl įvairių priežasčių neleidome gyventi ir už 

tuos, kurie ryžosi ir atliko tokias procedūras. Žvakelės, sudėliotos po dvi, pleveno per šv. Mišias, o po jų 

buvo išneštos ir padėtos ant pagrindinių katedros laiptų. Kaip taikliai pastebėjo žmonės, jos tarsi priminė, 

jog pernai neleista gyventi vienai mokyklos klasei. 

Tuo pat metu ir Marijampolėje vyko akcija „Renkuosi gyvybę“, čia akcijos iniciatoriais buvo Vilkaviškio 

vyskupijos šeimos centras. Žmonės buvo kviečiame susirinkti centrinėje  miesto aikštėje. Nors susirinko 

nedidelis būrelis žmonių ir pūtė labai žvarbus ir šaltas vėjas, bet susirinkusios šeimos ir prie jų prisijungę 

pavieniai praeiviai uoliai degė žvakutes. Akciją palaikyti atvyko ir Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras 

mons. teol. lic. G. Kuliešius, bei Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. soc. m. lic. L. Baltrušaitis. 

Abejuose  miestuose savanoriai ir organizatoriai susirinkusiems ir praeiviams dalijo šiai akcijai specialiai 

parengtus lapelius http://gyvybe.lt/ , kuriuose jaudinantys skaičiai ir faktai.  Daugiau informacijos apie šį 

renginį galite rasti Vilkaviškio vyskupijos naujienose: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1201  

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://gyvybe.lt/
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1201

