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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
 

 

Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų,  

ir jis vadinsis Emanuelis,  o tai reiškia: „Dievas su mumis“ (Mt 1, 23). 

 

 

Kristaus ramybės, džiugaus adventinio laukimo, 

atlaidumo ir susitaikinimo džiaugsmo, negęstančios 

vilties, meilės, nuolankumo, kūrybinės ugnies linki 

Lietuvos šeimos centras. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://media.bernardinai.lt/o/c2e8c6ced66138f6cf64a03dc082ce26d0e32095.jpg
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Šeimų piligrimystė pro Šventąsias duris 

Popiežiškoji šeimos taryba šeimoms paruošė medžiagą Jubiliejinių metų šeimų piligrimystei pro Šventąsias 

Duris.  

Šios trumpos piligrimystės kelias skirstomas į tris momentus, per kuriuos šeimos yra kviečiamos dėkoti 

Viešpačiui, prašyti Viešpaties ir vienas kito atleidimo; taip pat šeimos yra kviečiamos konkrečiam 

gailestingumo gestui. 

Tekstas apima ir biblines nuorodas bei trumpas ištraukas iš Popiežiaus Pranciškaus Bulės dėl Ypatingojo 

gailestingumo jubiliejaus paskelbimo. 

Šia medžiaga pirmiausiai bus pasinaudota Romoje, Šv. Petro aikštėje švenčiant Gailestingumo jubiliejinius 

metus.  

   Popiežiškoji šeimos taryba  

http://www.familia.va/ 

Popiežiškoji Šeimos taryba atsiuntė šią medžiagą į Lietuvą. Ji gali būti naudojama visus metus atliekant 

piligrimystę prie Šventųjų durų. Taip pat ši medžiaga bus dalijama vyskupijose ar vietinėse bazilikose, 

kurios jungsis į šią piligrimystę. Medžiaga patalpinta ir mūsų tinklapyje: 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/gailestingumo-jubiliejus-seimu-jubiliejus/#more-1538 

Prašome kunigų vadovauti šeimų piligrimystei einant pro Šventąsias duris, ypač Šventosios šeimos, 

Motinos, Tėvo dienomis, šeimos švenčių, santuokos jubiliejų metu.  

 

 

Jaunimo rengimas šeimai 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Lapkričio 13–15 dieną Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa „Pažink save“, kaip ir kasmet, 

„keliavo“ į Kulautuvą. Čia rinkosi jauni žmonės besidomintys šia programa ir savanoryste Šeimos centre. 

Šį kartą savaitgalyje dalyvavo 24 jaunuoliai ir savanorių komanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/gailestingumo-jubiliejus-seimu-jubiliejus/#more-1538
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Keletas atsiliepimų: 

 Man asmeniškai viskas buvo aktualu, nesugebėčiau išskirti. Tikrai, mane visos [temos] privertė susimąstyti!  

 Pozityvūs vedantys žmonės, kurie labai uždega. Patiko, kad veda bendraamžiai. Ir šiaip visa kita. Filmai labai 
patiko!  

 Patiko asmeniniai liudijimai, naudojami metodai, pateikiami faktai ne vienpusiai. 

 Lytiškumo mokymas, gyvenimiškos patirtys. Žinios apie kontracepciją. Ledkalnio viršūnė.  

 Iš pradžių maniau, jog „Pažink save“ išspręs visas mano problemas... bet neišsprendė, o leido užsikabinti už 
kabliuko. Dabar bus man lengviau analizuoti save ir taip save pažinti.  

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3105&pg=1  

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro lektorės Diana Pukelienė ir Lina Braukylienė pastarąjį mėnesį 

aplankė keletą mokyklų, kur susitikimuose su paaugliais ir jaunimu buvo kalbama apie meilę, šeimą, 

atsakomybę už gyvybės pradėjimą, kūno pokyčius, vaisingumo atsiradimą, lytinį potraukį ir jo valdymo 

prasmę. Dažniausiai susitikimų iniciatoriai buvo dorinio ugdymo mokytojai, visuomenės sveikatos 

specialistai. 

Diana Pukelienė lankėsi Marijampolės profesinio rengimo centre, susitiko su bendrabutyje gyvenančiais 

moksleiviais, kurie susimąstė apie draugystę, gyvybės vertę, atsakomybę už savo elgesį, žalingų įpročių 

poveikį būsimų mamų ir tėčių sveikatai. Plačiau apie renginį:  

http://mprc.lt/index2.php?p=si&sid=1998&tid=1998&blokas=4&more=1  

Lina Braukylienė lankėsi Kalvarijos gimnazijoje, Gražiškių, Naujosios Ūtos mokyklose, Vilkaviškio 

profesinio rengimo centre.  

Marijampolės Sūduvos gimnazijoje lapkričio 24 – 28d. vyko integruotos dorinio ugdymo pamokos III –IV 

kl. gimnazistams, skirtos Negimusio kūdikio dienai. Buvo rodomas filmukas „Gyvybės pradžia“, 

pristatytos akcijos „Renkuosi gyvybę“ ir kt. Kai kurie moksleiviai buvo dalyvavę ar girdėję, todėl daugelis 

pasisakė už gyvybės išsaugojimą: 

„Jei taip atsitinka, kad gyvybė užsimezga neplanuotai, vis tiek reikia atsakyti už savo poelgius ir nedaryti 

aborto. Juk ir patys susimąstom, kad mama galėjo mūsų nepagimdyti“; „Gyvybės atėmimas yra labai 

blogai, nes vaikas netenka teisės gyventi,“ “Abejojančiai moteriai reikia padėti, suteikti paramą“. Kai kas 

pateisina abortą „sunkiais“ atvejais - išprievartavimo, pavojaus motinos gyvybei. Per kitas pamokas buvo 

žiūrimas ir aptariamas filmas „Bella“. 

Kazlų Rūdos ir Naujosios Ūtos mokyklose vyko susitikimai ir su moksleivių tėvais, kur buvo kalbama apie 

vaikų rengimą savarankiškam gyvenimui, atliepiant į svarbiausius jų poreikius, ypač meilės, saugumo, ribų 

nustatymo, lytiškumo supratimo. Buvo dalijamos skrajutės kaip būti gerais tėvais. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3105&pg=1
http://mprc.lt/index2.php?p=si&sid=1998&tid=1998&blokas=4&more=1
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Sužadėtinių rengimas 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Sužadėtinių rengėjų programos mokymai. Lapkričio 14 d. Molėtų dekanato šeimos centre prasidėjo 

naujų  sužadėtinių programos vedančiųjų mokymai. Savanorystei ruošėsi 8 molėtiškiai ir 7 širvintiškiai.  

Susitikimas Prasidėjo Šv. Mišiomis Molėtų bažnyčioje, kur visi klebono buvo priimti kaip viena šeima su 

savo įvairiomis intencijomis. Po šv. Mišių Molėtų dekanato šeimos centro vadovė Giedrė Žundienė 

pakvietė visus arbatos. Mokymus vedė LŠC vadovė Dalia Lukėnienė ir KVŠC vadovė Judita Bernatonienė. 

Vyko susipažinimas su savanoriais, programos pristatymas pateikiant ne tik teorinę dalį, bet metodines 

priemones, kurios padeda geriau susidraugauti su grupe. Labai džiaugėmės, kad kartu su savanoriais 

mokymuose dalyvavo ir savo dalyvavimu mus palaikė Molėtų dekanas mons. K. Kazlauskas ir Širvintų 

dekanas kun. L. Klimas. Savanoriams buvo pristatyta 1 ir 2 susitikimų medžiaga.  

Gruodžio 5 d. naujoji sužadėtinių savanorių komanda atvyko tęsti mokymų į Kaišiadorių vyskupijos 

šeimos centrą. Susitikimą pradėjome Šv. Mišiomis, kurias aukojo šeimos centro dvasios tėvas kun. G. 

Tamošiūnas. Meldėmės už mūsų amžinybėn išėjusius savanorius, sergančius savanorius, esamus ir naujus 

savanorius. Katedros klebonas mons. R. Jurkevičius papasakojo apie Gailestingumo koplyčią, Jono 

Pauliaus II ir Faustinos relikvijas. Po šv. Mišių  kun. G. Tamošiūnas pakvietė prie T. Matulionio kriptos, 

papasakojo apie šio vyskupo gyvenimą. Toliau vyko mokymai  temomis „Vaisingumo pažinimas ir 

gyvenimas iki gimimo“, kuriuos vedė gyd. Jūratė Horbačiauskienė, kuri šeimos centre, sužadėtinių 

rengimo programoje savanoriauja 26 metus, ir Daiva Nasevičienė, Kaišiadorių dekanato šeimos centro 

sužadėtinių programos koordinatorė. Temą „Krikščioniškas požiūris į lytiškumą“ pristatė KVŠC vadovė J. 

Bernatonienė su vyru A. Bernatoniu.   

Džiugu buvo girdėti savanorių pasidalinimus, kad net ir jiems, 

jau daug metų gyvenantiems santuokoje šie mokymai buvo 

naudingi, kad jie susidraugauja vieni su kitais ir kad  nori tęsti 

kursus. Šių savanorių pasidalinimas  mums buvo atsakymas į 

klausimą ką daryti su poromis, kurios jau gyvena santuokinį 

gyvenimą 10, 15, 20 metų ir nori priimti Santuokos 

sakramentą, jog net ir jiems mokymai gali būti naudingi.  

 
 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

 

                  SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI 

Savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams –  

tai vieno kitam padovanotas laikas! 

Artimiausias savaitgalis: 2016 m.  sausio 15-17 d., Pavilnyje 

Dar yra laisvų vietų! Maloniai kviečiame registruotis el. paštu lsc@lcn.lt 

arba telefono nr.  8-37-208263, 8 656 36661. 

Plačiau apie savaitgalį „Sutuoktinių susitikimai“: 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/ 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
mailto:lsc@lcn.lt
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/
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Lietuvos šeimos centras 

Sutuoktinių susitikimų kalėdinis susitikimas 
 

Kaip ir kasmet, 2016 m. sausio 3 d. (sekmadienį) 10.30 val. Vilniaus Šv. Kazimiero  bažnyčioje 

(Didžioji g. 34, Vilnius) šv. Mišiomis pradėsime „Sutuoktinių susitikimų“ Kalėdinį susitikimą, kurį 

vėliau pratęsime Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro salėje (Aušros vartų 12). 

Į šį susitikimą kviečiami visi kada nors dalyvavę „Sutuoktinių susitikimų“ rekolekcijose; nesvarbu, ar 

dalyvavote prieš dešimt metų, ar šiemet. Prašome paraginti vieni kitus ir visus tuos, kurie žinote, kad 

dalyvavo tose rekolekcijose. Atvykite su vaikais, nes jiems ši šventė pati svarbiausia. Su savimi 

prigriebkite gerą nuotaiką ir šiek tiek vaišių, kuriomis vaišinsimės agapės metu. Labai laukiame Jūsų visų.  

 

Tarptautinis pagilinantis savaitgalis „Gera naujiena apie dialogą“. Šių metų lapkričio 21-22 dienomis 

Katechetikos centro salėje (A. Jakšto g. 4), Kaune vyko tarptautinis pagilinantis savaitgalis „Gera naujiena 

apie dialogą“. Jis buvo skirtas bendruomenės „Sutuoktinių susitikimai“ vedėjams. Savaitgalyje dalyvavo 

vedančioji pora iš Latvijos Daina ir Uldis Žurilo. Viso dalyvavo šešiolika porų: pora iš Rygos, pora iš 

Kupiškio, pora iš Birštono, šešios poros iš Vilniaus ir septynios iš Kauno. Viso - 16 sutuoktinių porų. Pora 

kartų dienoje mus aplankydavo Lietuvos bendruomenės vedančios poros moteriškoji pusė (nes vyras šiuo 

metu dirba Švedijoje) - Danguolė Zalepūgienė. 

Savaitgalio rekolekcijos prasidėjo šeštadienį rytą. Rekolekcijų dalyviai naujai išgyveno dialogą su savimi, 

poroje ir su Viešpačiu. Kalbėjome apie bendruomenės charizmą ir misiją. Diena baigėsi sąžinės apžvalga ir 

šventomis Mišiomis jezuitų bažnyčioje. Sekmadienį kalbėjome apie Biblijos gaires ir mūsų bendruomenę. 

Drauge šventėme sekmadienio šventąsias Mišias. Štai keli dalyvių atsiliepimai: 

 18 metų esame bendruomenėje. Bendruomenė augino mūsų 

vaikus, mūsų svajones. Begalinio dėkingumo jausmas. Be galo 

prasmingas, be galo ilgas kelias. Tai yra mūsų bendruomenė. 

Ne stebuklas, bet kelias. Vis dar turiu idealą. (Moteris, 49 m.) 

 Tai - gėris. Aš užaugau, jei žvelgčiau nuo pradžių. Man buvo 

svarbus vidinis dialogas, sąžinės peržvalga, dialogas su kitais. 

Atsirado noras aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime. 

(Vyras, 45 m.) 

 Mes pašaukti į šį judėjimą. Esame pašaukti į šią misiją. Tarp 

jūsų jaučiuosi mylima, suprasta, atvira, laiminga. Šeima – mūsų jėga. (Moteris, 51 m.) 

 Tai trečias pirmas kartas šioje bendruomenėje. Pirmas buvo, kai buvome dalyviais pamatiniame 

savaitgalyje. Antras – kai mes pirmą kartą patys vedėme savaitgalį. Dabar – trečias kartas. Jie visi 

nepakartojami. Daug visokių naujienų, teigiamų jausmų. Dievas apdovanojo mane, labiau apdovanojo 

ir tai galiu panaudoti bendruomenės labui. (Vyras, 32 m.) 

 

Lietuvos šeimos centras jau turi Facebook paskyrą, kviečiame jungtis   

https://www.facebook.com/Lietuvos-šeimos-centras-746355858827732/ 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
https://www.facebook.com/Lietuvos-šeimos-centras-746355858827732/
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Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Širvintų dekanato šeimos centro veikla. Lapkričio 7 d. Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios  parapijos namuose, 

Želvoje,  prisijungėme prie gausaus šeimų būrio, jau antrą savaitgalį žiūrinčio  video seminarą „Per juokus 

į geresnę santuoką“. Pradžioje visi dalyvavome mini 10 klausimų apklausoje iš pirmo disko. Aktyviausias 

dalyvis gavo prizą. Jaukioje aplinkoje ant staliukų degant žvakėms, garuojant arbatai puodelyje  -  

žiūrėjome „Pasakojimas apie dvejas smegenis“ 2 dalį. Po to sekė pasidalinimas. Vaišinomės želviškių 

iškeptu tortu ir kitais skanėstais. Grojant gitarai pakvietėme bendrai padainuoti, parymoti. 

Pasišnekučiavome su  šeimomis. Džiugu, kad taip gausiai susirenka šeimos ir pavieniai jauni asmenys - 

norintys daugiau sužinoti apie tarpusavio santykius, išgirsti ilgiau gyvenančių santuokoje patirtį. Parapijos 

klebonas labai palaiko ir skatina tokius  susibūrimus.  
Lapkričio 15d. dalyvavome Šešuoliuose Šv. Juozapo bažnyčioje 10 val. šv. Mišiose, po kurių kun. E. 

Kazlauskas pakvietė susirinkusias šeimas susirinkti į parapijos namus. Pirmame šeimų susitikime mielai 

sutiko dalyvauti  Ieva ir Tadas Aleksandravičiai, kurie dalinosi tema „Esi kitoks ir man patinki“ iš J. 

Kentenicho šeimos pedagogikos akademijos. Jie pakvietė susirinkusias šeimas pasikalbėti poroje. Taip pat 

pasidalinti grupėje. Vaikai buvo užimti įvairiais stalo žaidimais. 

Merkinės dekanato šeimos centras lapkričio 29 d. 

pakvietė merkiniškius  į vyskupo T. Matulionio 

minėjimą. Po šv. Mišių visi keliavo į nacionalinio 

parko muziejų  apžiūrėti parodos ir paklausyti dr. 

Romos Zajančkauskienės paskaitos apie vyskupą 

Teofilių. Susitikimo tikslas, kad kuo daugiau žmonių 

susipažintų su šio garbingo vyskupo gyvenimu, kad jį 

pažintų ir pamiltų. Lektorė  labai šiltai pristatė jo 

sunkų gyvenimą, kurio didžiąją dalį praleido 

kalėjimuose kankinamas, bet išlaikė meilę žmonėms, 

stebino, kad nė apie vieną žmogų, netgi savo 

kankintojus neatsiliepė blogai. Išliko tvirtas tikėjime ir 

laiškuose pasirašinėdavo „Laisvas kalinys“. R. Zajančkauskienė lūpomis sklido garsas apie jo šventą 

gyvenimo būdą. Po pristatymo visi buvo pakviesti Merkinės dekanato vadovės Genutės Černiauskienė  ir 

Algimanto Černiausko pasivaišinimui, pabendravimui prie puodelio arbatos.   

 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Seminarai besilaukiančioms ir turinčioms mažylių šeimoms. Labai džiaugiamės, kad šeimos centre 

mūsų organizuojama besilaukiančiųjų mokykla kiekvieną mėnesį sulaukia didelio susidomėjimo. Šioje 

mokykloje yra aštuonios paskaitos, kurias veda gydytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai. Vilniuje 

egzistuoja labai didelė konkurencija, yra didžiulė pasiūla skirtingų rūšių mokyklėlių, tad labai džiaugiamės, 

kad mus renkasi daugybė šeimų. Taip galime skleisti idėjas apie 

gyvybės vertę, natūralaus maitinimo privalumus ir šeimos 

pasirengimą vaikučio krikštui. Lapkričio mėnesį kursuose 

dalyvavo 26 poros. Labai džiugu, kad beveik šimtu procentu 

mokyklėlėje dalyvauja mamos ir tėčiai. 

Atėjusioms poroms į besilaukiančiųjų mokyklėlę taip pat 

pasiūlome dalyvauti „Pasiruošimo žindymui ir ryšio kūrimo su 

kūdikiu kurse''. Šiuos kursus taip pat sudaro aštuonios paskaitos 

ir jas skaito gydytoja ginekologė Š. Grincevičienė. Norėdami 

kursus patobulinti ir pritraukti daugiau žmonių, praplėtėme temų 

įvairovę:   

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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1. Žindymas kaip gyvenimo būdas. Apsisprendimas žindyti: Jūsų sprendimai ir aplinkinių įtaka. Kaip 

rūpintis savimi?  Kaip su lytiniais santykiais po gimdymo?   

2. Ir kaip tą pieną krūtyse pagaminti? Ar įmanoma jo kiekį kontroliuoti? Koks pienas ir kada tiekiamas 

kūdikiui? 

3. Dešimt sėkmingo žindymo žingsnių: kada, kaip ir kokioje padėtyje pasiūlyti pienelio?  Praktiniai 

mokymai. 

4. Kaip išgyventi pirmąsias dienas, savaites ir mėnesius su kūdikiu: prieraiši tėvystė ir žindymas. 

5. O jei bėdos su krūtimis? Kaip spręsti problemas namie ir kada kreiptis į gydytoją?  

6. O jei mamytė ir kūdikėlis negali būti kartu, kaip siekti natūralaus maitinimo kūdikėliui? 

7. Kaip padėti kūdikiui ištverti: pilvuko skausmai, neramūs vakarai ir kita.  

8. Kaip pratintis prie papildomo maitinimo? Žindymo pabaiga: kada, kaip, kodėl?  

 

Šiuose kursuose lapkričio mėnesį dalyvavo 15 dalyvių.  Keletas atsiliepimų: 

 Ačiū už naudingą seminarą. Nuostabi lektorė, gera savo dalyko specialistė. Lektorė atsakė į visus man 

kilusius klausimus, suteikė vertingų žinių, bet svarbiausia, kad įgavau pasitikėjimo savimi, kad 

susitvarkysiu su gimusiu mažyliu, sugebėsiu juo pasirūpinti. Dabar jaučiuosi daug ramesnė, net naktį 

pradėjau miegoti ramiau. 

 Labai naudingos paskaitos, kuriose dalyvavome abu su vyru, jos labai pakeitė mūsų požiūrį į vaiko 

maitinimą ir priežiūrą. Anksčiau vyras galvojo, kad vaikučio auginimas bus tik mano užsiėmimas, nes 

jis niekuo negali man padėti, o po šių kursų suprato, koks svarbi ir reikalinga jo pagalba bus man tik 

pagimdžiusiai ir taip pat, kad yra labai svarbu kurti ir auginti santykį jo kaip tėčio su mažyliu jau nuo 

pirmų dienų. 

Mamoms jau susilaukusioms mažylių lapkričio 13 d. buvo suorganizuota gydytojos paskaita apie vaikų 

higieną. Buvo kalbama apie natūralią vaikučio raidą, kaip jam pamažu padėti įgyti reikiamų įgūdžių. 

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Gargždų dekanato šeimos centras 2015 m. vykdė projektą “Šeimos 

keliu”, kurio metu Šeimos centre susibūrė tėvų ir vaikų maldos 

grupė, jos siekis – vienyti krikščioniškame dvasingume norinčius 

augti ir auginti savo vaikus, šeimas ir tėvus, bei surengtos dvi 

popietės, kuriose liudijo katalikiškos šeimos. Visus metus 

susirinkdavę du kartus per mėnesį apie 10 tėvų ir 20 jų vaikučių kartu 

meldėsi, skaitė Šv. Raštą ir dalinosi, vaikai dalyvavo jiems 

pritaikytose katechezėse, kūrybiniuose darbeliuose. Į liudijimų 

popietes visuomenė buvo pakviesta rinktis sekmadieniais po Šv. 

Mišių muzikos mokyklos salėje. Susitikime su kraštiete Danute ir 

Sauliumi Mockais, šiuo metu gyvenančiais Raseinių r., auginančiais 

8 vaikučius, kalbėjomės apie jų kelią į Dievą, tikėjimą, pasitikėjimą, 

meilę, atvirumą gyvybei, malones ir sunkumus šeimoje. Kitos 

popietės svečias Žanas Talandis (Kelmės r.) liudijo apie Dievo 

darbus jo gyvenime: pakilimą iš alkoholizmo, santuoką ir šeimą, 

sveikimo kelią, pagalbą priklausomiems žmonėms. Kiekvienas 

liudijimas buvo aprašytas vietos spaudoje ir taip pasiekė tolimesnius 

rajono pakraščius. Šeimos centre susibūrusi tėvų ir vaikų maldos 

grupelė ir toliau auga, planuoja ir meldžiasi už kitus renginius, stiprinančius ją ir propaguojančius 

krikščionišką šeimą visuomenėje.  

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

Kretingos parapijos šeimos centro "Santuokos kurso" komanda, 18 savanorių, organizuojančių ir 

vedančių šį kursą, kartą mėnesyje susitinka švęsti šventąsias Mišias už Santuokos kursą, būsimus dalyvius, 

komandą. Drauge su kurso dvasiniu palydėtoju kunigu broliu pranciškonu Antanu Grabnicku, po šventųjų 

Mišių komanda susitinka aptarti ir planuoti kursą, kuris prasidės sausio 8 dieną. "Santuokos kursas", 

vedamas gyvai, su savanorių paskaitomis ir liudijimais, Kretingos parapijoje vyks jau trečią kartą, jis 

organizuojamas kartą metuose.   

Kretingos parapijoje baigėsi spalio - lapkričio mėnesiais DVD 

formatu vykęs  "Kursas tėvams, auginantiems paauglius". 

Kursas vyko kas antrą penktadienį, jame dalyvavo 91 dalyvis. 

Planavome daug mažesnę grupę, bet pradėjus registruotis tiek daug 

žmonių, norėjome registraciją stabdyti. Tačiau norinčiųjų dalyvauti 

prašymu, registravome visus norinčius. Kadangi Kretingos 

Pranciškonų gimnazija leidžia šeimos centrui naudotis didele sale, 

galėjome šį poreikį patenkinti. Esame dėkingi Vilniaus 

arkivyskupijos šeimos centrui už parengtą ir padaugintą kurso 

medžiagą. Tai tikrai labai vertinga ir naudinga, praktiška medžiaga. 

Visi tėvai buvo labai patenkinti, atradę daugybę atsakymų tobulinant santykius su paaugliais. Manome, kad 

šis kursas taps nuolat vykstančia programa Kretingos parapijoje.  

 

Klaipėdos dekanato šeimos centras.  Lapkričio 20-21 d. vyko 

seminaras sutuoktiniams „Per juokus į geresnę santuoką“, kaip 

prevencija santykių stiprinimui. 

 

 

Lapkričio 24 d. kartu su sutuoktiniais Asta ir Rimu Šiauliais šventėmė jų sidabrines 

vestuves  

Plačiau skaitykite:  http://santuoka.blogspot.lt/2015/11/sidabrines-astos-ir-rimo-

vestuves.html 

 

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Mokslinė-praktinė konferencija Marijampolėje. Advento laikas – 

tai puiki proga pažvelgti atidžiau ne tik į save, bet ir į savo šeimos 

gyvenimą, santykius joje bei ištinkančius sunkumus. Su ta mintimi 

gruodžio 12 dieną Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

suorganizavo mokslinę – praktinę konferenciją ,,Šeimos krizės: kas 

padeda išsaugoti šeimą“. 

Kun. Kęstutis Brilius kalbėjo apie sielovadinę pagalbą šeimoms, apie 

tai, kaip  pasaulis griauna šeimą vertybine prasme. Grįžimas į 

parapijines bendruomenes – tai geriausias būdas pasiekti šeimas ir 

joms padėti. Dabartinis laikas rodo, kad skriaudžiamų vyrų yra ne 

mažiau nei skriaudžiamų moterų.  Bažnyčia, kalbėdama apie santuoką, jos nori visam dviejų žmonių 

gyvenimui, o ne išardymui, sudaužymui artimiausioje ateityje. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://santuoka.blogspot.lt/2015/11/sidabrines-astos-ir-rimo-vestuves.html
http://santuoka.blogspot.lt/2015/11/sidabrines-astos-ir-rimo-vestuves.html
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Psichologė – psichoterapeutė Dovilė Ridzevičienė nagrinėjo vyro ir moters santykius pasitelkdama XII 

amžiuje užrašytą legendą apie Tristaną ir Izoldą. Atrasti save žmogus turi vaikystėje. Vėlesnis amžius – tai 

užmezgimas santykių su kitais. Tai, ko žmogui trūko vaikystėje, vėliau jis tai tikisi gauti iš mylimo 

žmogaus šeimoje. Dažnai įsimylima ne realųjį žmogų, o tai ko norėtųsi. Jei sugebama priimti vienas kito 

netobulumus ir susitarti, tokiems sutuoktiniams pavyks išlikti kartu. Svarbu tinkamai įvertinti vidurinio 

amžiaus krizę, kuri yra daug stipresnė nei paauglystėje. 

VDU dokt. Aušrelė Kruglevičiūtė pateikė normines ir nenormines šeimos krizes. Krizė – tai ne pasaulio 

pabaiga, o reakcija į sunkią gyvenimo situaciją: nėštumas, vaiko gimimas,  abortas, nevaisingumas, 

neištikimybė, smurtas, priklausomybės, mirtis. Lektorė nurodė, kaip konkrečiai padėti žmogui esančiam 

krizėje.  

Konferenciją užbaigė vaiko ir šeimos psichologas, globos ir 

įvaikinimo specialistas Andrius Atas. Jis pabrėžė, kad prie skyrybų 

prevencijos gali prisidėti kiekvienas žmogus. Žiniasklaida, kino 

industrija daro viską, kad mes elgtumėmės pagal jų spaudimą: cente 

tik aš ir mano poreikis gerai jaustis. Bet juk santuoka duota tam, kad 

aš augčiau kaip žmogus santykyje su kitu, o ne tam, kad tik 

tenkinčiau  savo norus. Iškilus problemai šeimoje, negalima 

užsisklęsti ir niekam nepasakoti. Atvirkščiai, reikia skambinti 

pavojaus varpais apie gręsiančias skyrybas ir ieškoti pagalbos. 

Būtina į tai įtraukti ir Dievą. 

Konferencijos dalyviai buvo aktyvūs ir lektoriams pateikė nemažai klausimų. Tai dar kartą parodė, kad 

niekada nėra per daug kalbėti apie šeimos problemas ir jų sprendimo būdus. 

-lk- 

 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Ugdomasis seminaras šeimoms „Atleidimas ir gailestingumas“.  Lapkričio 13 d. Šeimos centre vyko 

ugdomasis seminaras „Atleidimas ir gailestingumas“. Iš įvairių Kauno miesto parapijų ir arkivyskupijos 

dekanatų susirinkusios šeimos – daugiausia sutuoktinių poros, talkinančios rengiant sužadėtinius Santuokai 

– džiaugėsi galimybe tobulinti savo kompetencijas, pabendrauti tarpusavyje ir susipažinti su Lietuvoje 

veikiančiomis šeimų bendruomenėmis. Vaidilė ir Dainius Šumskai pristatė Dievo Motinos komandas 

(Equipes Notre-Dame). Tai tarptautinis šeimų judėjimas, 1938 m. įkurtas prancūzų kunigo tėvo Henry 

Caffarel. „Sutuoktinių susitikimų“ judėjimą pristatė kunigas Juozas Fakejavas ir kelios šio judėjimo 

veikloje dalyvaujančios sutuoktinių poros.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Kauno arkivyskupijos augziliaras ir generalvikaras vyskupas Kęstutis Kėvalas kalbėjo tema “Atleidimas ir 

gailestingumas”. Vyskupas pateikė daug praktinių pavyzdžių, šmaikščių pasakojimų ir atsakė į 

susirinkusiųjų klausimus. Ganytojas drąsino patirti krikščionybės nuotykį ir visada turėti santykį su Dievu. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3098&pg=1 

-jl- 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Šilalės dekanato šeimos centras. Pasinaudojus Renovabis parama, jau 

lapkričio 28 d. Telšių vyskupijos šeimos centras pradėjo rekolekcijų maratoną 

savo vyskupijos dekanatuose. Pirmosios rekolekcijos vyko Šilalės dekanato 

šeimos centre, joms vadovavo kun. Andrius Vaitkevičius. Vakaro įspūdžius 

sustiprino susitikimas su j.e. E. Bartuliu, kuris pristatė savo rengtą 2016 m. 

kalendorių, po to aukojo šv. Mišias su Šilalės parapijos kunigais. 
  

 

 
 

 

Renginiai visuomenei 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Negimusio kūdikio dienos paminėjimas. Kauno arkivyskupijos, 

dekanatų ir parapijų Šeimos centrai šią dieną kvietė melstis už 

šeimas, praradusias savo kūdikius dėl aborto, persileidimo ar kitų 

priežasčių, už moteris ir vyrus, svarstančius pasirinkti gyvybę ar 

nutraukti nėštumą, taip pat už medikų atsivertimą. Susirinkusieji Švč. 

Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje 

dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje, meldėsi Rožinio maldą, 

giedojo giesmes, šventė Sutaikinimo sakramentą, apsčiai patirdami 

Dievo gydančią meilę ir gailestingumą. 

Bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius savo homilijoje kvietė 

pasinerti į Dievo gailestingumą, jį priimti, drąsino suteikti savo vaikeliams vardus, melstis, prašyti jų 

užtarimo ir turėti viltį susitikti amžinybėje.  

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras nuoširdžiai dėkoja kunigams, „Marijos radijui“, Šeimos centrų 

savanoriams ir aukotojams už bendradarbiavimą ir paramą. 

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3123&pg=1  

 

Artimiausios „Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos Kaune vyks 2016 m. sausio 22–24 d. 

„Domus Pacis“ svečių namuose, Papilio g. 9. Informacija mob. 8 686 96 455. 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3098&pg=1
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3123&pg=1
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Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras 

Negimusio kūdikio dienos minėjimas.  Artėjant Negimusio kūdikio dienai galvojome, kaip ją paminėti 

šiemet. Žinoma, pirmiausia melsimės, bet kas dar? Kaip padaryti, kad ne tik šeimos centro savanoriai 

lakstytų po miestą? Kaip pasiekti tuos, kurių šis šauksmas nepasiekia. Atėjo tokia šių metų mintis: 

Sekmadienį melstis Negimusio kūdikio dienos intencijomis šv. Mišių metu, kai susirenka daugiausia 

šeimų, o po jų pakviesti dalyvavusius šios dienos misijai  - nešti gerąją naujieną apie gyvybę, t,y. nešti 

šviesos žinią „Žmogus gyvas nuo pradėjimo“. Savanoriai bažnyčiose dalins geltonus lapelius ir kiekvienas 

grįžtantis namo bus pakviestas pasidalinti šia žinia mieste su sutiktais žmonėmis, gatvėje, parduotuvėje, 

laiptinėje. Taip pasklis geroji naujiena po miestą, o tikintieji tokiu būdu bus gyvybės evangelijos tarnystėje. 

Taip ir padarėme. 22 d. savanoriai dalino lapelius ir kvietė žmones juos įteikti sutiktiems. Lapeliai pasklido 

po miestą. Į šią mažytę akciją atsiliepė ir  Molėtų, Širvintų, Kaišiadorių dekanatų šeimų centrai.  Elektrėnų 

dekanate buvo aukojamos šv. Mišios, kur po kun. Lauryno pamokslo „Šviesos žinią“ dalijo parapijos 

jaunimas. Vievyje šv. Mišios, skirtos Negimusio kūdikio dienai 

atminti buvo aukojamos 22 d. 10 val. ir 11.30 val. Taip pat  

parašytas straipsnis  į savivaldybės laikraštį “Elektrėnų žinios”.  

Šioje akcijoje pakvietėme dalyvauti tikybos mokytojus ir pagal 

galimybes šią šviesos žinią paskleisti 23 d. mokyklose. Ryte 

moksleiviai savanoriai pasitiko ateinančius su šviesos žinia.  

Kaišiadorių A. Brazausko progimnazijoje  atsakomybę už akciją 

prisiėmė gimnazijos „Ateitininkai“. Išdalinta apie 500 lapelių. 

Negimusio Kūdikio dieną minėjome Kietaviškių pagrindinėje 

mokykloje lapkričio 23 d. kurią inicijavo tikybos mokytoja 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Gražina. „Pirmadienio pokalbių“ metu, kuriuose kiekvieną pirmadienį susirenka 5-10 klasių mokiniai. 

Šią  šviesos žinią -  Žmogus gyvas nuo pradėjimo, kiekvienas vaikas turėjo galimybę parnešti į namus. 

Visą šią savaitę šviesos žinia skleidžiama ir Negimusio kūdikio diena minima, akcentuojama ir kalbama 1-

10 klasių tikybos pamokose, bei vyresnių klasių biologijos pamokose. Mokiniai reagavo labai jautriai ir 

rimtai, kai kurie sakė, jog niekada apie tai nebuvo susimąstę. Nuotraukoje mokiniai prie stendo, skirto šios 

dienos minėjimui.  

Lapkričio 25d. Širvintose viešėjo VŠĮ „Krizinio nėštumo centro“ atstovės Zita 

Tomilinienė ir  Simona Neverienė. Negimusio kūdikio dienai paminėti buvo 

aplankyta VŠĮ Pirminio Sveikatos Priežiūros Centras. Gydytojams ir 

ginekologams buvo pristatyta šio centro veiklos tikslai, vykdoma veikla ir 

galimybė bendradarbiauti mažinant abortų skaičių Lietuvoje. Šiame susitikime 

dalyvavo   daugiau nei dvidešimt gydytojų.   

 

 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Klaipėdos dekanato šeimos centras. Lapkričio 23 d. minėjome Negimusio Kūdikio 

dieną. Ta proga Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje buvo paruošta 

meninė instaliaciją. Siekis - priminti, kad kiekvienas kūdikis yra DOVANA. 

Kvietėme pasimelsti už aborto žaizdos sužalotus žmones ir tapti gyvybės kultūros 

ambasadoriais savo aplinkoje! 

Plačiau skaitykite: 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-11-24-klaipedos-marijos-taikos-

karalienes-parapijoje-pamineta-negimusio-kudikio-diena/137694 

 

Palangos dekanato šeimos centras. Lapkričio 15-30 dienomis, Palangos dekanato šeimos centro 

savanorės Emilija Aleknavičienė, Teresa Sausaitis bei Birutė Aleknienė rinko parašus Lietuvos 

Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetui dėl ruošiamo Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projekto 

svarstymo parlamente. Šiais 148-iais žmonių parašais, griežtai pasisakėme prieš šio įstatymo priėmimą. 

Belaukiant Viešpaties Žodžių: ,,Tuomet žmonės išvys žmogaus sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir 

garbe" (Lk. 21, 27) išsipildymo laiko, turime Adventą, kuriame 

pradedame gydyti pašlijusius tarpusavio santykius, liūdesį paversti 

džiaugsmu ir pasirengti Dievo sūnaus atėjimui. 

Kad šio laukimo metu pripildytume savo širdis meilės ir 

įsiklausytume į Dvasios dvelksmą, Palangos dekanato šeimos 

centro savanoriai pradėjo švęsti Adventinį laiką su savo 

parapijiečiais. Pirmą Adventinę popietę - Lapkričio 29 dieną, 

skyrė Viešpaties šlovinimui. Vakarą pradėjo PALAIMINIMU 

kunigas Virginijus Būta. Šlovinimo giesmes giedojo Kretingos 

Pranciškoniškojo jaunimo vadovė Veronika Šlionskytė. Popietę 

vedė ir įkvepiančiomis Viešpaties šlovinimo mintimis dalinosi Šeimos Centro savanorė Indrė Ordavičienė. 

Mažieji parapijiečiai ne tik giedojo, bet ir gamino žaisliukus kalėdinei eglutei. Šeimos centro vadovė Birutė 

Aeknienė padėkojo susirinkusiems ir pakvietė agapei, kurios metu parapijiečiai bei miesto svečiai maloniai 

bendravo. 

-ba- 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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SVARBI INFORMACIJA 

Turbūt jau girdėjote apie krikščioniškos Bodnarių šeimos tragediją Norvegijoje. Apkaltinus tėvus vaikų 

"krikščioniška indoktrinacija", buvo atimti 5 jų vaikai. Be įspėjimo, be galimybės teisintis ar "pasitaisyti". 

Labiausiai mus gąsdina, kad vaikai  atimti už tai, kad yra „labai krikščioniški“ ir kad jų tikėjimas, jog 

Dievas baudžia už nuodėmes, „sukelia vaikų neįgalumą“.  Vaiko teisių apsaugos projektas Lietuvoje 

rengiamas pagal Norvegijos pavyzdį. Kol kas šiai šeimai galime padėti pasirašydami peticiją. Kviečiame ją 

pasirašyti.   

Daugiau informacijos http://www.propatria.lt/2015/12/apkaltinusi-krikscioniska.html 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.propatria.lt/2015/12/apkaltinusi-krikscioniska.html

