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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
Skriste atskrido 2016-ieji. Praėję metai pasaulyje nebuvo ramūs, tačiau Šeimos centrai darbavosi kaip 

iki šiolei.  

TRUMPAI  APIE 2015 M. DARBUS LIETUVOS ŠEIMOS CENTRE 

2015 metais Lietuvos šeimos centras tęsė savo įprastus darbus. LŠC vykdė  4 projektus.  

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 4 „Pažink save“ savaitgaliai (pilotinės grupės), pasiekti 102 jauni 

žmonės. Spalio 8 d. išleista „Pažink save“ metodinė medžiaga vedėjams (300 vnt.) Buvo paremtas 

internetinio puslapio administravimas. www.pazinksave.eu galimybė jaunimui užduoti klausimus 

anonimiškai http://ask.fm/pazinksave, informacijos sklaidai ir bendravimui facebook grupė „Pažink 

save“ – lytiškumo ugdymo programa“ ir „Pažink save chebra“. Šį projektą rėmė LKRŠ. 

LŠC darbuotojai vykdė eksperimentinę nuotolinio rengimo santuokai programą. Per 2015 metus 

parengtos 95 sužadėtinių poros, įvyko 95 baigiamieji susitikimai. 

Šeimų pastoracija vykdoma per savaitgalines rekolekcijas sutuoktiniams „Sutuoktinių susitikimai“. 

2015 m. įvyko 3 pamatiniai savaitgaliai  ir pagilinantis savaitgalis „Gera žinia apie dialogą“, vasaros 

stovykla Kulautuvoje judėjimo savanorių šeimoms, kasmėnesiniai posavaitgaliniai susitikimai 

(Vilniuje – pirmąjį mėnesio penktadienį, Kaune – pirmąjį mėnesio pirmadienį, Panevėžyje pagal 

individualų susitarimą). Draugijos „Sutuoktinių susitikimai“ veikloje 2015 m. dalyvavo šie kunigai: 

kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, kun. Juozas Fakėjavas, kun. Aldonas Gudaitis SJ ir kunigas 

Albertas Kasperavičius. Šiuose renginiuose sutuoktiniams dalyvavo apie 150 žmonių. Šią veiklą rėmė 

dalyviai, Renovabis ir  LR SADM. 

Organizavome kunigo K. Knotz OFM Cap atvykimą į Lietuvą. Susitikimai su sutuoktiniais ir 

sužadėtiniais vyko Kaune (06.06), Klaipėdoje (06.07), Panevėžyje (06.04) ir Vilniuje (06.05). LŠC 

organizavo apgyvendinimą, nuvykimą į kitas vyskupijas ir vertėją. Rėmėjas Renovabis. 

Lietuvos šeimos centras vykdė projektą „Kreitono sistemos mokytojo parengimas Lietuvoje“, kurio 

metu Ingrida Vuosaitytė buvo parengta Kreitono sistemos mokytoja. Sutaupius pinigų, buvo išleisti 

informaciniai lankstinukai apie NaProTechnologiją bei Kreitono modelį. Juos ketiname platinti per 

Šeimos centrus. Projektą rėmė LKRŠ. 

Visuomenę, o ypač šeimas, šviečiame per kassavaitines laidas Marijos radijo eteryje, kurios vyko iki 

rugsėjo mėn. tris antradienius (antrą, trečią ir ketvirtą) nuo 18.15 iki 18.50 val., o nuo rugsėjo mėn. - du 

paskutinius mėnesio antradienius.   2015 metais parengėme 27 radijo laidas. Rėmėjai Privatus 

Vokietijos fondas ir Renovabis. 

Nuolat atnaujiname internetinį puslapį www.lietuvosseimoscentras.lt Sukūrėme LŠC facebook paskyrą 

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

Balandžio 26 d. GYVYBĖS APDOVANOJIMAI 2015. „Pažink save“ programos savanoriai buvo 

apdovanoti už jaunimo ugdymą atsakingam požiūriui į gyvybę http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/76002.  

2015 m. įvyko 7 Tarybos posėdžiai ir Tarybos narių šeimų stovykla. Buvo išleisti 10 Aplinkraščio 

numerių. Visi aplinkraščiai yra talpinami www.lietuvosseimoscentras.lt. Rėmėjas Renovabis. 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.pazinksave.eu/
http://ask.fm/pazinksave
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/76002
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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2015 m. išleidome šiuos leidinius:  

Išleidome papildomą vaizdinę medžiagą (DVD) sužadėtinių rengėjams (II dalis) (300). Renovabis 

Renovabis lėšomis išleidome Švento Tėvo maldą į Šventąją Šeimą už Sinodą  (30000). 

Renovabis lėšomis kasmetinei konferencijai „Sužadėtinių rengimas: iššūkiai, poreikiai, galimybės“ 

išleidome plakatus ir kvietimus. 

Spalio mėnesį LKRŠ ir Renovabis lėšomis išleidome „Pažink save“ metodinę medžiagą (300). 

Renovabis lėšomis išleidome lankstinuką sužadėtiniams: „Santuokinė priesaika ir Himnas meilei“ 

(11200). 

Renovabis lėšomis išleidome skrajutes „Ką girdėjome, kai buvome vaikai“ (15000) ir „Ką sakyti 

tiems, kuriuos mylime“ (15000). 

Išleidome pagalbinę medžiagą grupės taisyklių kūrimui „Oro balionas“ (200). Rėmėjas Renovabis 

Išleidome Popiežiškosios šeimos tarybos rekomenduotą lankstinuką „Gailestingumo jubiliejus – 

šeimos jubiliejus“ (15000). Rėmėjas Renovabis 

Išleidome Sužadėtinių kursų baigimo pažymėjimą (10000). Rėmėjas Renovabis.  

Pataisėme klaidas ir atspausdinome pratybų sąsiuvinius „Sąsiuvinis sužadėtiniams“. Išleidome du 

tiražus. (10000 ir 5000). LR SADM, Renovabis ir sužadėtinių rinkliavos lėšomis.  

Be to rašėme projektus ir ataskaitas, bendradarbiavome su kitomis organizacijomis, organizavome 

Renovabis finansuotų projektų išorės vertinimą. 
 

Sužadėtinių rengimas 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 

Gruodžio mėnesį, nepaisant mieste prasidėjusio šventinio maratono, 

gausus sužadėtinių būrys gvildeno šeimos santykių kūrimo 

veiksnius. 

Sužadėtinių atsiliepimai: „Diskusijos grupėse ypatingai patiko, nes 

galėjome išgirsti kitų nuomonę, ypač mano vaikinui patiko kitų vyrų 

pasisakymai  (Moteris, 25 m.)  

„Jau nuo pirmo susitikimo pakilo noras lankyti šiuos kursus ir 

kaskart labiau norėjosi eiti ir dalyvauti. Gaila, kad taip greitai 

baigėsi“ (Moteris, 32 m.; Vyras, 35 m.) 
 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 

SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI 

Savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams –  

tai vieno kitam padovanotas laikas! 

Artimiausias savaitgalis: 2016 m.  vasario 26-28 d., Kupiškyje 

Maloniai kviečiame registruotis el. paštu lsc@lcn.lt arba                 

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

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
mailto:lsc@lcn.lt
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Plačiau apie savaitgalį „Sutuoktinių susitikimai“: 

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

Kalėdinis „Sutuoktinių susitikimų“ susitikimas Vilniuje 

Sausio 3 d. Vilniuje Šeimos centro patalpose vyko Kalėdinis judėjimo „Sutuoktinių susitikimai“ 

susitikimas. Nors dėl staigaus šalčio ir slidžių kelių dalyvių skaičius nebuvo didelis, susitikimas praėjo 

labai smagiai ir kartu konstruktyviai.  

Po šventų Mišių Šv. Kazimiero jėzuitų bažnyčioje patraukėme į Aušros vartų g. 12. Kadangi buvo pietų 

metas, pirmiausia suneštinėmis vaišėmis pamaitinome savo kūnus. Vėliau judėjimo vedanti pora 

Danguolė ir Donatas pristatė metų įvykius. Diana su Žanu pristatė vasaros stovyklą; Dalia su Kastantu 

prisiminė pagilinantį savaitgalį „Gera žinia apie dialogą“; Danguolė su Donatu prisiminė kelionę į 

Baltarusiją ir susitikimą su tarptautiniais lyderiais.  

Po to Kauno komanda vaidino vaidinimą „Grybų karas“. Vaidinime 

buvo svarbus porų santykių ir požiūrių aspektas. Šie vaidinimai  iš 

tikrųjų rodo šio judėjimo porų sveikumą, gebėjimą su humoru žvelgti 

į mūsų silpnumą ir pažeidžiamumą, pasijuokti iš savo ydų. Puikiai 

vaidino baravykas – Henrikas, paliepė – Danguolė, ūmėdė – Beata ir 

kelmutis – Kastantas. Tikiu, kad vaikams, kurių nebuvo daug, 

vaidinimas tikrai patiko.   

Po to sekė rimtoji dalis. Atkartodami susitikimą Baltarusijoje 

Danguolė ir Donatas suskirstė dalyvius į tris grupes ir davė 

panagrinėti sudėtingą situaciją. Situacijos tikros – tai Irenkos ir Jerzy Grzybovskių gauti laiškai – 

pagalbos prašymai.  Kai kuriose grupėse nuomonės griežtai išsiskyrė: vieni buvo linkę teisti, kiti atleisti 

. Norėdami kitam padėti pirmiausia neturime vadovautis jausmais. Neturime teisti ar spręsti, bet 

turime palaikyti, paskatinti, pasidžiaugti, kad ieško pagalbos. Nesame šventi vien dėl to, kad mūsų tokia 

situacija neištiko. 

-dl- 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

Advento vakarai su šeima. Kiekvieną advento penktadienio vakarą Kaišiadorių sielovados centre į 

šeimų susitikimus rinkosi šeimos - sutuoktiniai su vaikučiais.  Net ir adventiniai susitikimai vyksta pagal 

“Vakarai su šeima” susitikimų dalis.  Susitikimą pradėdavome kartu su vaikais giedodami adventines 

„kantičkines“ giesmes, pagiedoję melsdavomės mums svarbiomis intencijomis. Tada rimtoji dalis - 

skaitėme šv. Raštą, bandėme suprasti kuo tie skaitiniai svarbūs mūsų gyvenime. Ypač entuziastingai 

įsijungdavo vaikai, kai bandydavome suprasti ką - Jonas, Marija, kelias, dykuma ar angelo pasirodymas 

reiškia mums… Susitikimų pabaigoje, žinoma, suneštinė “skanioji” dalis, pasibendravimai ir žaidimai 

su vaikais. Kelis metus daugiau dėmesio skirdavome sutuoktinių ugdymui ir rimtajai daliai. 

Pastebėjome, kad vaikai  jaučiasi nustumti. Vieno susitikimo metu vaikai išsakė mums, kad jiems labai 

svarbu žaisti, būti, dalyvauti mūsų susitikimuose pilnai, jie nenori, kad mes būtume užsidarę tik suaugę. 

O mes, tėvai suprantame, kad laiko su vaikais būti, žaisti trūksta. Bandome išgirsti savo vaikus, jų 

poreikius ir atliepti popiežiaus Pranciškaus kvietimą, raginimą: „tėvai, “švaistykite” laiką su vaikais”. 

Paskutinis  adventinis susitikimas -  šeimų kūčialės. Juk mes, šeimos, esame viena, didelė  šeima 

laukianti gimstančio kūdikėlio Jėzaus. http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/seimu-centro-renginys-

seimu-kuceles-2015-12-18-1-dalis 

 

Elektrėnų dekanato šeimos centro koordinatorė Vita Norkūnienė gruodžio 13 d. pakvietė šeimas 

adventiniam pavakarojimui. Šeimos su vaikučiais susirinkę giedojo adventines giesmes, tada kartu 

skaitė skaitinį apie  Joną Krikštytoją, pasidalino rolėmis: kun. Laurynui atiteko Jono Krikštytojo rolė, 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/
http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/seimu-centro-renginys-seimu-kuceles-2015-12-18-1-dalis
http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/seimu-centro-renginys-seimu-kuceles-2015-12-18-1-dalis
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kiti patapo muitininkais, rašto aiškintojais ar..  tiesiog savimi. Visi keliavo klausti pas Joną “O ką mums 

daryti?” Jonas Krikštytojas visų klausėsi ir dalinosi išmintingais patarimais. Po rimtosios dalies 

atsiminėme  tradicinius lietuviškus adventinius liaudies žaidimus, su džiaugsmu visi lipdė prakartėles, 

vaišinosi… Elektrėnuose buvo šilta ir gera.   

Šventosios šeimos šventė. Kaišiadorių Katedroje gruodžio 27 d. džiaugėmės galėdami švęsti su visa 

bažnyčia Šventosios Šeimos šventę Jubiliejiniais Gailestingumo metais.  Iškilmė prasidėjo šv. Mišiomis, 

kurias aukojo J.E. vyskupas Jonas Ivanauskas ir vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis. Sutuoktiniai 

vyskupo buvo pakviesti atnaujinti santuokos priesaiką. Po šv. Mišių šeimos, kas po du, kas po vieną, kas 

su visais vaikais išsirikiavo  priimti vyskupų  palaiminimą. Žmonės šio jautraus dėmesio sutuoktiniams 

ir palaiminimo ėjo priimti su džiaugsmu ir su ašaromis.. Gera ir gražu buvo matyti žmones laukiančius ir 

priimančius palaiminimą, kuris atrodė, kad jiems yra labai svarbus. Po palaiminimo J.E. Kaišiadorių 

vyskupas pakvietė visus pasimelsti už šeimas Gailestingumo koplyčioje. Po Šv. Mišių visi buvo 

pakviesti į Sielovados centrą toliau švęsti Šventosios šeimos šventę. Šeimoms žodį tarė J.E. vyskupas J. 

Ivanauskas, miesto meras V. Tomkus, šeimos centro vadovė J. Bernatonienė.  Sutuoktiniai buvo 

pakviesti atsiliepti į Popiežiškosios Šeimos Tarybos kvietimą ir parašyti savo “Didįjį Hallel”, kurį šeima 

galėtų perskaityti keliaudama pro Gailestingumo duris. Sutuoktiniai buvo pakviesti pasidalinti už ką jie 

ypatingai yra dėkingi savo gyvenime Dievui. Po kiekvienos perskaitytos eilutės  atsakydavome “nes Jo 

gailestingumas amžinas”. Dalindamiesi tikrai supratome, kiek daug nuostabių dalykų mūsų 

gyvenimuose yra padaręs Dievas. Kol suaugusieji klausėsi rimtų temų, vaikai  linksmai žaidė su 

savanoriais.  Pasibaigus rimtajai daliai pakvietėme visus į ratą šeimyniškai pagiedoti kalėdines giesmes. 

Vyskupai, generalvikaras, sutuoktiniai ir vaikai - visi iš  širdies giedojome. Atėjo laikas ir skaniajai 

daliai: tortui, pyragams, arbatai.  Šventė vyko paprastai, šeimyniškai ir artimai bendraudami šventėme 

Šventąją Šeimą. http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/sventos-seimos-jubiliejaus-svente-2015-12-

27-6-dalis 

Šventosios šeimos šventė vyko Elektrėnų, Molėtų, Merkinės, Širvintų, Žiežmarių, Želvos parapijose ir 

šeimos centruose.  

„Želvos bažnyčioje vyko Šv. Mišios, kurių metu buvo laiminamos šeimos. Po Mišių 14 val. šeimos 

rinkosi į parapijos namus, kur bendravo, kartu žiūrėjo lietuvišką filmą apie meilę, jautrumą, gerumą, 

tarėmės dėl kitų renginių, susitikimų“ - rašo šeimos centro savanoriai Rasa ir Gintautas iš Želvos.  

„Šv. Šeimos dieną Vievyje minėjome, išvykdami į Vilnių, žiūrėjome kino teatre pasaką filmą "Marijos 

žemė", kartu vyko kunigas Povilas, buvo smagu pakeisti aplinką. Mūsų buvo 16 žmonių“ -  dalinasi 

Vievio šeimos centro koordinatorė Neringa. 

Širvintų dekanato šeimos centras.  Lapkričio 15 d. ir  gruodžio 5 d.  Širvintų dekanato šeimos centras 

projekto „Aukime, kad augintume“ dalyvius pakvietė Mark Gungor video seminarų “Per juokus į 

geresnę santuoką“ peržiūrai. Kol tėvai klausė paskaitų, vaikai piešė savo šeimą, žaidė stalo žaidimus. Po 

seminaro peržiūros sutuoktiniai buvo kviečiami pasidalinti mintimis apie gyvenimą santuokoje, naujai 

atrastus pastebėjimus. Gruodžio 25 d. Šešuolių parapijos namuose, po šv. Mišių susirinkusioms 

šeimoms taip pat pradėtas rodyti minėtas video seminaras.  Klebono E. Kazlausko iniciatyva norima 

paskatinti šeimas po šv. Mišių burtis prasmingam sekmadienio praleidimui. 

        -np-

  

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Šv. Šeimos šventė. Gruodžio 27 d. šventėme šv. Šeimos 

šventę. „Šventoji Šeima – Jėzus, Marija ir Juozapas – išskirtinė 

šeima, kartu kviečianti mus prisiminti ir savo šeimas - tas, 

kuriose užaugom, tas, kurias turite, kurias puoselėjate ir 

branginate, ir tas, kurioms nepavyko, nes to, kas skiria, jose 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/sventos-seimos-jubiliejaus-svente-2015-12-27-6-dalis
http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/sventos-seimos-jubiliejaus-svente-2015-12-27-6-dalis
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buvo per daug“, – sakė Šventosios Šeimos sekmadienį Kauno arkikatedroje arkivyskupas Lionginas 

Virbalas SJ. Po šv. Mišių šeimas pakvietėme į arkivyskupijos konferencijų salę, kur susirinkusiems 

muzikines dovanas dovanojo Kristinos ir Gintaro Jakelių šeima bei Kazlų Rūdos sav. Būdos kultūros 

namų folkloro ansamblis „Gandružis“. Šeimas pasveikino ir arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius 

SJ. „Stipri šeima turi tapti sėkmės istorija, madinga siekiamybe, kurią savo tikslu kels ir ateities kartos“, 

– sakė arkivysk. S. Tamkevičius SJ, pabrėždamas, jog ir viešojoje erdvėje siekiama naikinti aiškų 

suvokimą, kuo tikra šeima yra išskirtinė, lieka nebeaišku, ar mūsų valstybėje aiškiai vertinamas 

įsipareigojimas ir atsakomybė. Ganytojas kvietė branginti savo šeimas, nepasiduoti nevilčiai, vis 

aštrėsiančioje kovoje už tvirtą, tradicinę šeimą palaikyti visas geras iniciatyvas. Šventėje taip pat 

klausėmės šeimų liudijimų ir vaišinomės Agapėje.  

Plačiau skaitykite: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3211&pg=1  

 

Vaikų dienos grupė 

Šeimos centre jau 15 metų vyksta Vaikų dienos grupės 

užsiėmimai. Grupę lanko vaikai, kurių tėvai turi įvairių 

sunkumų (dažniausiai yra priklausomi nuo alkoholio). Be 

grupės užsiėmimų vaikai dalyvauja įvairiose ekskursijose ir 

išvykose. Kartu su socialine darbuotoja Žaneta Šimkiene 

lapkričio mėnesį jie aplankė Kauno paveikslų ir M. Žilinsko 

galerijas, Akropolio ledo areną, o gruodžio 28 d. kartu su tėvais 

buvo pakviesti į Kalėdinį vakarą. Jo metu vyko vaikų 

pasirodymai, viktorina, žaidimai, vaikai aplankė šalia 

Arkikatedros bazilikos esančią prakartėlę. Džiugu, kad darbas 

su vaikais yra prasmingas, tikimės, kad jų širdyse Šeimos centras išliks kaip saugi erdvė, kur jie patyrė 

meilę, ugdė savo gebėjimus, mokėsi išreikšti jausmus ir galėjo pasidalyti sunkiais išgyvenimais. Šį 

mėnesį Šeimos centrą aplankė jaunuolis, lankęs grupę prieš 10 metų. Jo liudijimas: Labai dėkingas 

centrui. Mes turėjome užsiėmimą ir „nenusimėtėme gatvėje“.              -jl- 
 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos dekanato šeimos centre gruodžio 6 d. Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje buvo 

švenčiamas Šeimų sekmadienis. Po išskirtinio palaiminimo šeimoms, šeimos būrėsi į kūrybines 

dirbtuvėles – bendrystei, turiningo laiko leidimui kartu. 

                                    

Plačiau skaitykite: http://taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1261 

 

Palangos dekanato šeimos centre Adventinės popietės.  

Gruodžio 5 d.  įvyko parapijiečių susitikimas su šeimos centro savanore Ilona Mazrimiene, tema 

,,Šeimos laisvalaikio formos ir saviraiška“ kurio metu lektorė papasakojo apie laisvalaikio formas, 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3211&pg=1
http://taikoskaraliene.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1261


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 99                                                   2016 01 18 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 6 

daug dalinosi apie bendravimą  su vaikais per diskusijas, žaidimus, išvykas, ypatingą dėmesį atkreipė į 

bendravimą šeimoje su vaikais. 

Guodžio 6 d. šventė antrą adventinę popietę, kurią pavadino 

"Džiaugsmas". "Tu pavertei mano liūdesį džiugesiu, nuvilkai man 

ašutinę ir apjuosei džiaugsmu" (Ps. 30, 12). Svečias iš Klaipėdos, 

filos. lic. kun. Virgilijus Poškus, parapijiečiams ir miesto svečiams 

(kurių susirinko virš 60), priminė švęsti šventes su džiaugsmu. 

Tada, anot svečio: ,,ir galvoje šviesiau ir širdyje šilčiau". Todėl 

kun. Virgilijus ragino pradėti kurti džiaugsmą pirmiausia savyje, 

nes tik aš pats atrakinu savo širdį dėkojimui, atleidimui ir ramybei. 

O tai didžiausia dovana, Jėzui. 

3-čiajį advento sekmadienį, gruodžio 13d., svečiavosi švc. Širdies 

pranciškonė misionierė sesuo Benjamina iš Kretingos, kuri dalinosi 

apie DĖKOJIMĄ. ,,Kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų, mes 

turime dėkoti Dievui už visas gyvenimo situacijas, nes įvairios 

patirtys mus tobulina ir augina dvasioje“ - kalbėjo sesuo 

Benjamina. Popietėje buvo giedamos giesmės, kurioms pritarė 

sesuo Benjamina su gitara. Į popietę susirinko apie 40 parapijiečių 

ir svečių.  

Gruodžio 20 d., paskutinį advento sekmadienį, šeimos centro savanorė Emilija Aleknavičienė su vaikais 

paruošė inscenizaciją "Advento Vainikas - užgimstančio kūdikėlio Jėzaus garbei". Gyvumo ir 

linksmumo suteikė giedamos kalėdinės giesmės bei Lietuvių liaudies tautosaka apie laukimą. Vakaro 

pabaigoje savanorė Indė pristatė svečią Arvydą Ruzgį, kuris šlovinimo giesmėmis užbaigė paskutinę 

adventinę popietę. 

-ba- 

 

Skuodo dekanato  šeimos centre - Adventinis šeimų vakaras ,,Pasakų apsuptyje“.  Vėlyvą gruodžio 

antrosios vakarą į Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko bibliotekos Senamiesčio filialą rinkosi 

šeimos į adventinį pasakų vakarą, kuris buvo skirtas Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės inicijuojamai akcijai „Knygų Kalėdos“. 

Renginys surengtas bendradarbiaujant su Skuodo dekanato šeimos centru jau antri metai. Šeimos centro 

vadovai Sandra ir Virginijus Liutkai padėkojo Senamiesčio bibliotekai už bendradarbiavimą ir 

prisidėdami prie gražios iniciatyvos padovanojo knygų 

bibliotekai. Skuodo dekanas Saulius Damašius palinkėjo visiems 

susikaupimo ir ramaus advento. Jaukioje, šeimyniškoje aplinkoje 

„spragsint židiniui“ ir degant žvakutėms, bibliotekos lankytojos, 

dekanas Saulius ir vaikučiai skaitė, sekė pasakas. Dekanas 

minėjo, jog neprisimena, kad būtų kam skaitęs pasaką. Džiaugėsi, 

kad vėl sugrįžo į savo vaikystę. 

Adventinis šeimų vakaras, skirtas „Knygų Kalėdoms“, buvo šiltas 

ir jaukus. Pasakų apsuptyje jis prabėgo nepastebimai. Visi 

džiaugėsi, o ypač mažieji, jaukioje aplinkoje praleistu vakaru. 

-sl- 

 

 

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

Gruodžio 5 d.  Panevėžio vyskupijos Šeimos centras sukvietė šeimas į adventinį vyskupijos šeimų 

susitikimą. Susitikimas vyko vyskupijos šventovės – Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 

dangų parapijos namuose. Susirinko 22 šeimos su vaikais iš įvairių vyskupijos vietų: Krekenavos, 

Panevėžio, Miežiškių, Ramygalos, Rokiškio.  

Parapijos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas pasveikino susirinkusias šeimas kviesdamas jas būti 

aktyvias ir įsijungti į savo parapijų gyvenimą. Šv. Mišias aukojo šeimų intencija. 

Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės 

dvasinė palydėtoja, gydytoja neurologė Aušra 

Bandanskytė pasakojo, kad šiandienos 

individualistinėje visuomenėje žmogus tampa 

irzlus, liūdnas, savimi nepatenkintas, uždaras, 

užsisklendęs, gyvenantis savyje. Lektorė 

priminė, kad popiežius Pranciškus kviečia išeiti 

iš šios situacijos. Yra trys keliai: pakelti akis į 

dangų, užmegzti gyvą ryšį su Dievu; atsisukti į 

kitą, nes šalia manęs yra kitas asmuo; atsigręžti 

į mažutėlius, nebijoti eiti į visuomenės 

pakraščius. Kai mes pradėsime žengti šiuo 

keliu, liudysime jį pirmiausia savo šeimose, 

bendruomenėse – gyvensime laimingo žmogaus 

gyvenimą. 

Gyvenimo ir tikėjimo instituto vadovė Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė pravedė susikaupimo popietę 

su bibliodrama. Turėjome galimybę į nesenstančią Betliejaus istoriją pažvelgti kitaip, išbandėme keletą 

Šventojo Rašto skaitymo būdų, skaitydami evangelisto Luko aprašytą Jėzaus gimimo istoriją (Lk 2,1-20) 

bandėme atpažinti širdyje kilusius jausmus. Šios popietės patirtį bus galima pritaikyti šeimose per Kūčių 

vakarienę. 

Esame dėkingi visiems, prisidėjusiems prie šio susitikimo, savanoriams, kurie rūpinosi vaikų užimtumu.  

-jm- 

 

Gruodžio 6 d. po Šv. Mišių Biržų dekanato Šeimos centras organizavo seminarą apie darnius 

santykius su šeima, su aplinka, su Dievu  „Konfliktai artimoje aplinkoje. Jų kilmė ir kaip su jais 

tvarkytis?“ Gražioje ir jaukioje Biržų pilies arsenalo salėje susirinko apie 100 žmonių. Renginį vedė 

Šeimos centro vadovė.  

Pirmoje seminaro dalyje buvo pristatyta ir nuodugniai, pateikiant pavyzdžius, išnagrinėta sužeisto 

žmogaus schema. Taip pat kalbėta ir apie tai, kas sukelia mumyse tokias reakcijas kaip pyktis, 

neapykanta, kerštas, pasišlykštėjimas, baimė, nerimas, kaltė. Kokiais amžiaus tarpsniais žmogus 

dažniausiai sužeidžiamas, kokios pasilieka sužeidimų pasekmės. Po pertraukos, kurios metu vaišinomės 

karštais kibinais su sultiniu, grįžome į antrą seminaro dalį. Kalbėjomės kaip tvarkytis su konfliktais, 

kokie yra iš jų išėjimo keliai ir kaip tai praktiškai pritaikyti sau. Ypatingos diskusijos vyko grupelėse. 

Kiekviena grupelė pateikė savo pasiūlymus bei pageidavimus. 

Renginyje dalyviai galėjo pabendrauti ir su kunigais, ir tarpusavyje prie kavos puodelio, ir su renginio 

organizatoriais. Šis seminaras davė žinių pastebėti, atpažinti ir jau kitaip įvertinti kas su mumis vyksta, 

kai nepavyksta bendrauti, susitarti ar auklėti vaikus, kiek mes patys turim pagarbos ir meilės kitam ir 

kitokiam. 

-gg- 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Zarasuose buriasi Šeimų klubas. Kad ir nedidelis miestelis, tačiau šeimos, auginančios vaikus, tikrai 

nusipelnė turėti vietą ir laiką, kur galėtų susirinkti, dalytis savo džiaugsmais bei rūpesčiais, ir tuo pačiu 

šviestis, klausyti paskaitų pedagogikos, psichologijos, medicinos, ekologijos temomis. Iniciatyvos burti 

tokį klubą ir rengti susitikimus ėmėsi Zarasų rajone gyvenanti Indrė Klimkaitė, kvalifikuota gimdyvės 

padėjėja (dula), Krizinio nėštumo centro savanorė, vertėja ir redaktorė.  

Drauge su Zarasų parapijos bendruomene buvo parašytas projektas Zarasų rajono savivaldybei dėl 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių. Gavus finansavimą pirmiesiems 

klubo žingsniams nuo 2015 m. lapkričio 13 iki gruodžio 18 d. pavyko surengti penkis susitikimus 

šeimoms. Iniciatyvai pritarė ir parėmė Zarasų visuomenės sveikatos biuras, jo vadovė, Zarasų 

savivaldybės gydytoja Neringa Šedytė. Patalpas rinktis šeimoms maloniai suteikė Zarasų parapijos 

klebonas. Jaukioje salėje galėjome naudotis ir multimedijos įranga vaizdo ir garso įrašams leisti, o po 

susitikimų išgerti arbatos. 

Apie pirmuosius Šeimų klubo Zarasuose žingsnius daugiau galite paskaityti  interneto svetainėje 

http://www.pvscentras.lt/302vykiai.html 

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Kalėdinis  šeimų  susitikimas  su  vyskupu. Gruodžio 27 dieną, Šventos Šeimos iškilmės proga  po 

Sumos Šv. Mišių surengėme popietę Marijampolės šeimoms. Tai graži ir tinkama diena katalikiškoms 

šeimoms pabūti kartu ir žvelgti į Marijos ir Juozapo pasiaukojantį gyvenimą.  

Susitikimą pradėjo kanklininkai Kalėdine giesme, po kurios vyskupas R. Norvila tarė ganytojišką 

pasveikinimo žodį. Vilkaviškio vysk. Šeimos centro direktorė Lina Braukylienė pasidžiaugė aktyviomis 

miesto šeimomis ir įžvelgė būtinybę joms burtis ne tik per šventes, bet ir iškilus rūpimiems klausimams. 

Susirinkusieji vaišinosi suneštomis vaišėmis ir turėjo progą stebėti filmuotą medžiagą apie 

Marijampolės dekanato šeimų šventę.  Buvo įdomu ne tik klausyti senovinių Suvalkijos dainų, bet ir 

išgirsti kaip kanklės gaminamos. Popietę baigėme tradicine, visiems gerai žinoma kalėdine giesme  

,,Sveikas Jėzau gimusis“.   

Aleksoto dekanato Zapyškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje  gruodžio 27 d. buvo švenčiama 

Šventosios šeimos šventė. Šventoji šeima yra puikus pavyzdys dabartinėms mūsų šeimoms. Šiuolaikinės 

visuomenės kontekste, kai šeima dažnai nebelaikoma vertybe, ši šventė tarsi įrodymas, kad šeima gali 

būti ne tik svarbi gyvenimo dalis, bet ir kelias į šventumą. Šią dieną atėjo 36 sutuoktinių poros į šv. 

Mišias džiaugtis ir švęsti kartu su visa Bažnyčia  savo santuokos šventę. Po šv. Mišių sutuoktiniai 

atnaujino Santuokos sakramento įžadus duotus vienas kitam santuokos dieną. Kunigas kiekvieną 

sutuoktinių porą palaimino asmeniškai, o besiruošiantys santuokai jauni žmonės įteikė po asmeninę 

dovanėlę kiekvienai porai.  

-lk- 
 

Šiaulių vyskupijos šeimos centras 

Jubiliejinių Gailestingumo metų Šeimų šventė „Gailestingoji meilė – šeimų stiprybė“. Sausio 3 d. 

vykusi Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė buvo skirta popiežiaus Pranciškaus paskelbtiems Jubiliejiniams 

Gailestingumo metams. Ši kasmetinė šventė – graži šeimų tradicija metus pradėti kartu švenčiant 

Eucharistiją. Ji organizuota jau penkioliktą kartą. Kaip sakė viena dalyvių, šventė visus dalyvaujančius 

buria į gražią didelę šeimą. O ji išties didelė – kiekvienais metais į Šiaulių areną suplūsta keli tūkstančiai 

žmonių iš visos Lietuvos. Joje dalyvauja ir vietinės valdžios atstovai, politikai, seimo nariai su savo 

šeimomis. Šventę organizavo Šiaulių vyskupijos kurija, Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, Šiaulių 

miesto savivaldybė. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.pvscentras.lt/302vykiai.html
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Pirmoji šventės dalis – 14 val. prasidėjusios iškilmingos šv. Mišios. Joms Susikaupti, giedodami 

giesmes padėjo iš Mažeikių atvykę Arūnas Raudonius su žmona Lina.  Šv. Mišias aukojo Apaštalinis 

nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, 

Šiaulių vyskupijos kunigai. Koncelebracijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Prie 

altoriaus, esančio arenos gilumoje, vyskupai ir kunigai atėjo 

iškilminga procesija. Šv. Mišių metu giedojo Šiaulių valstybinis 

kamerinis choras „Polifonija“, vadovaujamas Tomo 

Ambrozaičo. 

Pamokslą sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Mintis apie 

šeimas bei svarbą joms išlikti stiprioms tikėjime vykdant Dievo 

valią, ganytojas siejo su gailestingumu: „Gailestingumo metų 

proga ypatingai turime suprasti kad kiekvienas šeimos narys turi 

žvelgti į gailestingąją Dievo meilę ir mokytis atlaidumo“. 

Gailestingumas, atlaidumas prasideda nuo nuoširdžios 

išpažinties, kurios metu atsiprašoma Dievo už klaidas. Kiti žingsniai – kiekvieną dieną bendrauti su 

Viešpačiu ir skirti jam pirmąją vietą, „tada iš tiesų šeimos gyvenimas tampa Viešpaties valios 

vykdymu“, – sakė vyskupas. Savo mintis Ekscelencija iliustravo gyvenimiškais pavyzdžiais iš šeimų 

gyvenimo bei metaforiniais įvaizdžiais. Tragediją šeimoje ganytojas įvardijo kaip šeimos gyvenimo 

laivo sudužimą į nuodėmės uolas. Nuo tokių audrų labiausiai nukenčia vaikai, todėl mokyklose daug 

nelaimingų jaunuolių, daug grubumo, nesusikalbėjimo, netgi minčių apie savižudybę. Šeimose 

nepajuntamas tikras laimės gyvenimas, nes sutuoktiniai galvoja, kad patys, savo jėgomis, sukurs laimę. 

Šis kelias dažnas ir neteisingas. Svarbu sugrįžti į šeimą kitu – meilės ir tikėjimo keliu. „Kaip tie 

išminčiai mes galime atrasti tikrąją šeimos ramybę ir padovanoti ją savo vaikams“. Vyskupas linkėjo, 

kad šeimose būtų ilgimasi kiekvieno kūdikio, kuris turi ateiti. Tikinčią šeimą ganytojas lygino su 

sparnus išskleidusiu ereliu, kylančiu į tobulumo aukštumas. Svarbu, kad šeimos turėtų tvirtus tikėjimo 

sparnus. 

Aro įvaizdžiu ganytojas pasinaudojo kalbėdamas ir apie Bažnyčią: 

„Bažnyčia yra tarsi aras, kuris neša kiekvieną savo tikintį vaikutį ant 

savo nugaros“, sakė Šiaulių vyskupas. Bažnyčia kiekvieną pakelia 

Pirmosios Komunijos dieną ir po jos paleidžia eiti tvirtais tikėjimo 

žingsniais. Sutvirtinimo sakramento metu jaunuolis Bažnyčios 

sparnais vėl pakeliamas, kad eitų tvirtai ten, kur nurodo Kristus. 

Priimdami Santuokos sakramentą, jau abu „ryžtasi pakilti ten, kur 

kviečia ištikimybės, meilės ir aukos dvasia“, – sakė ganytojas, 

linkėdamas: „brangios šeimos, būkime kaip aro šeimos: tvirtos, galingos, ištikimos ir jautrios“. Lietuva 

galės būti laiminga turėdama ištikimas ir tvirtas šeimas, nes tik tvirtos šeimos gali būti ateities garantas.  

Po pamokslo, tradiciškai, visi šventėje dalyvaujantys sutuoktiniai, padedami Albino ir Mildos, atnaujino 

Santuokos priesaiką. Maldavimus skaitė Modestas ir Rūta, atvykę iš Užvenčio (Kelmės raj.). Vėliau 

kartu su tėvais nešė atnašas. Aukos liturgijos metu buvo pašventintos kreidos, kurias po šventės išdalino 

savanoriai. 

Antroji šventės dalis pakvietė į koncertą. Nuotaikingą muzikinę programą dovanojo Šiaulių simfoninis 

orkestras, dirigentas Julius Geniušas, bei Lietuvoje gerai žinomi ir mėgiami solistai: Lilija Gubaidulina, 

Rafailas Karpis, Liudas Mikalauskas, Virgilijus Noreika ir Rita Preikšaitė. Šventė baigta bendra Šiaulių 

vyskupo vadovaujama giesme „Viešpaties palaima visada telydi mus“. 

            -eg- 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 99                                                   2016 01 18 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 10 

Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Gruodžio 12–13 d. pranciškonų svečių namuose „Domus Pacis“ vyko rekolekcijos Kauno 

arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų savanoriams. Jas vedė kun. filol. m. dr. doc. Kazimieras 

Ambrasas SJ ir kun. Rolandas Taučius OFM. Tėvas Kazimieras kalbėjo apie dvasines ligas, kvietė 

peržvelgti praėjusius metus ir pagalvoti apie ateinančiųjų metų pasiryžimus sakydamas: „Karas Sirijoje, 

Irake yra mūsų pralaimėtos vidinės kovos pasekmė. Turime peržvelgti 10 Dievo įsakymų, paklausti 

savęs, kokios mano mintys, žvilgsnis, žodžiai, darbai, apsileidimai, ar nepraleidau progos daryti gerus 

darbus.“ Brolis Rolandas paaiškino Šventųjų durų atidarymo prasmę, Dievo žodžio svarbą, nes, „kai 

esame paliesti Dievo, tampame vilties balsu kitiems“. Šeimos kartu dalyvavo Švč. Sakramento 

adoracijoje, meldėsi šv. Mišiose, turėjo galimybę atlikti išpažintį. Kunigo paraginti vaikai pasakė 

„pamokslą“ tėvams apie tai, kokiu būdu mes patiriame Dievo meilę. Vakare dalyviai mokėsi lieti 

natūralaus vaško žvakes, žaidė adventinius žaidimus ir džiaugėsi galimybe išgyventi bendrystę, kuri 

leido pajusti Advento bei artėjančių Kalėdų dvasią. Sekmadienio rytą savanoriai dalyvavo šv. Apaštalų 

Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos Gailestingumo durų atidarymo iškilmėje. 

 

 

 

Keletas atsiliepimų: 

 Labiausiai patiko ramybė, galimybė pailsėti nuo kasdienybės rūpesčių, galimybė atlikti išpažintį, 

susitikti su bendraminčiais, mielais žmonėmis, tikinčiomis šeimomis. 

 Tikras rekolekcinio slenksčio peržengimas – kai visi atsinešti rūpesčiai buvo palikti, įžengta į 

ramybės zoną, o per ašarų malonę pasirodė skaudamos vietos, kurias buvo galima atverti 

išpažintyje, adoracijoje, šv. Mišiose. 

 Bendra malda, šv. Mišios labai atnaujino pojūčius, tikėjimą. Brolio Rolando mąstymas suteikė 

tikrą Viešpaties apkabinimą ir šv. Kalėdų džiaugsmą. 

 Labai brangu konferencijos su dvasininkais, vienuoliais. Labai džiugu, kad turime progą 

pasiklausyti ir pažinti vis kitą asmenybę. 

 Lyg akys atsivėrė dėl kartėlio. Labai tinkamas laikas šiems susitikimams metų pabaiga, kai gali 

pagalvoti ką gero ar naudingo nuveikei per metus, ką planuosi kitiems.  

Plačiau skaitykite: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=3177&pg=1  

       -jl- 
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Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Telšių vyskupijos Kretingos parapijos šeimos centras. Adventiniu 

laikotarpiu Telšių vyskupijos penkiuose dekanatiniuose šeimos centruose 

vyko Advento rekolekcijos šeimoms, kurias vedė kun. Andrius 

Vaitkevičius. Jis kalbėjo apie tėvo ir Dangiškojo Tėvo vaidmenį 

asmenybės brandai. Dalyvių atsiliepimai: 

,,Labai naudinga. Gali pritaikyti žinias praktiškai. Konkretūs gyvenimiški 

pavyzdžiai. Puikus lektorius. Puiki vieša kalba. Tikslingos pertraukos“.                                                   

,,Ačiū kunigui Andriui. Niekada anksčiau neatėjo mintis, kad netobulą tėtį gali pakeisti Dievo - Tėvo 

simbolis, kuris yra universalus. Tai leidžia aiškiau suvokti, kad žemiškas tėtis negali būti tobulas ir 

nuoskaudos jam, netenka prasmės“. 

,,Gerbiamas kunigas palietė labai aktualią šio laikmečio problemą - tėvo vaidmenį šeimoje, nes nuo jo 

priklauso likęs žmogaus gyvenimas ir jo susiformavimas. Kaip svarbu teisingas berniuko auklėjimas 

šeimoje nuo pirmųjų gyvenimo metų. Kad tokie vaikai galėtų kurti 

pilnavertes santuokas, mokėtų kurti normalius santykius šeimoje. Gal būtų 

mažiau patyčių mokyklose, alkoholizmo, narkomanijos, smurto, 

savižudybių. Daugiau tokių pokalbių su visuomene!“. 

,,Labai dėkinga kunigui Andriui už rekolekcijas ir įžvalgas apie tėvo 

vaidmenį šeimoje. Ir kaip tai įtakoja vaiko santykį su Dievu - Tėvu. Kaip 

atskleisti problemos šaknis ir iš kur jos atsiranda. Suvokus ryšį su Dievu - 

Tėvu, atsinaujina ryšys su tėvu“. 

-lv- 

Gruodžio 30 d. Kretingos parapijos šeimos centro savanoriai parapijos namuose drauge šventė 

Kalėdas su vyskupu Linu Vodopjanovu. Vakaro metu džiaugėmės praėjusių metų atliktais darbais,  taip 

pat šiek tiek pažvelgėme ir į ateinančių metų planus. Šiuo metu Kretingos parapijoje talkina 16 

savanorių porų, iš kurių šešios poros veda sužadėtinių kursus. 

-am- 

Vilniaus  arkivyskupijos Šeimos centras 

Pasidžiaugti ir aptarti ką nuveikėme per 2015 metus, šeimos centro darbuotojai ir lektoriai susirinko 

prieš Šv. Kalėdas prie ,,Kūčių stalo“. Tai jau tradicinis mūsų renginys. 

Susirinkę darbuotojai atsineša kiekvienas savo tradicinį Kūčioms ruošiamą patiekalą, papasakoja iš 

kokio regiono jis yra atvykęs, koks yra jo patiekalas, iš 

ko yra pagamintas.  

Šį kartą prie stalo susirinko iš visų etnografinių regionų 

suvažiavę žmonės. Tad buvo ypač įdomu sužinoti 

kokių tradicijų yra laikomasi kiekviename iš jų.  

Lauždami Kalėdaitį kiekvienam iš širdies kažko 

palinkėjome, prie stalo pasidalinome kas šiais metais 

buvo džiugiausia, ko tikimės iš ateinančių. 

-js- 
 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 99                                                   2016 01 18 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 12 

Renginiai visuomenei 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

Gailestingumo namelis Vilniaus Arkikatedros aikštėje. Popiežius Pranciškus skelbdamas ypatingąjį 

Gailestingumo jubiliejų rašo: „Labai trokštu, kad ateinantys metai būtų persmelkti gailestingumo mums 

artinantis prie kiekvieno žmogaus ir nešant jam Dievo gerumą ir švelnumą! Visus, tikinčiuosius ir toli 

esančiuosius, tepasiekia kvapnusis gailestingumo aliejus kaip Dievo Karalystės, jau esančios tarp mūsų, 

ženklas.“ 

Artėjant Šv. Kalėdoms Vilniuje kaip ir kasmet Katedros aikštėje prie eglutės veikė Kalėdinis miestelis. 

Jame buvo ir ,,Gailestingumo namelis‘‘. Todėl šiais metais kvietėme Vilniaus arkivyskupijos 

bendruomenes, esančias Vilniuje, šiame namelyje, skleisti žinią apie Gailestingumo darbus vilniečiams 

ir miesto svečiams. 

Tai buvo proga artintis prie kiekvieno žmogaus – kalbėtis apie 

gailestingumo darbus, liudyti apie juos, skleisti žinią apie 

Gailestingumo jubiliejų. Namelyje buvo dalijama arbata, gaunantis 

arbatos žmogus buvo kviečiamas įsipareigoti atlikti gailestingumo 

darbą (pvz. buvo galima išsitraukti gailestingumo darbo lapelį, ar 

padėti žmogui apsispręsti pasikalbant).  

Du šeštadienius, gruodžio 5 d. ir gruodžio 19 d., gailestingumo žinią 

vilniečiams ir miesto svečiams skleidė: Joanitų šeimų maldos grupė, 

Šv. Juozapo šeimų bendruomenė, Nazareto judėjimo šeimos, Pavilnio šeimų bendruomenė, Vaidotų 

šeimų bendruomenė, Šv. Jokūbo šeimų bendruomenė, Jėzuitų gimnazijos tėvų grupė, Šeimų klubas 

„Darna“, Kanos šeimų judėjimas, Sutuoktinių susitikimai, Vilniaus Kalvarijų šeimų bendruomenė 

“Gyvybės duona“. Esame jiems labai dėkingi ir tikimės, kad jų pasėtos mažos sėklytės – sudygs. 

-js- 

Panevėžio vyskupijos šeimos centras 

Gruodžio 10 d. Panevėžio vyskupijos Šeimos centras, bendradarbiaudamas su Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, kvietė į susitikimą su politologu dr. Vincentu 

Vobolevičiumi "Žmogaus prigimtis - sentimentali fantazija ar svarbi tikrovė?" 

Politologas, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto ekonomikos ir politikos programos vadovas dr. V. 

Vobolevičius kalbėjo, kokios yra socialinių inovacijų ribos, ar kultūra evoliucionuoja, ar žmogus gimsta 

kaip „baltas popieriaus lapas“. 

„Žmogus nėra visiškai laisvas nuo savo prigimties. Jis negimsta kaip baltas popieriaus lapas, jo elgesys 

nėra vien lavinimo ir auklėjimo pasekmė. Žmogus gimdamas atsineša ne vien psichologinius, bet ir 

moralinius polinkius. Polinkį į teisingumą, polinkį į saugumą ir kitų saugojimą, taip pat polinkį į 

lojalumą grupei, pagarbą autoritetui, skaistumą“, – pasakojo lektorius. 

Pasak dr. V. Vobolevičiaus, vyrų ir moterų iš prigimties pasirinkimai, skoniai yra šiek tiek skirtingi, 

nors moterys ir vyrai yra vienodai protingi ir gabūs. Visa tai reiškia, kad programos, skirtos įtvirtinti 

lyčių lygybei, programos, skirtos kovoti su rasizmu ar su bet kokia atskirtimi, negali kelti nerealistinių 

tikslų pasiekti visišką lygybę – 50 ir 50 proc. visose srityse. Tai būtų įmanoma padaryti, jei žmogus iš 

tiesų būtų baltas lapas ir būtų galima jį programuoti švietimo pagalba. 

„Kadangi gimdamas žmogus atsineša tam tikras tendencijas, tai tam tikri skirtumai tarp lyčių 

demokratinėje visuomenėje išliks ir kovoti su tuo būtų tas pats, kas kovoti su vėjo malūnais. Tai 

nereiškia, kad moteris reikia grąžinti atgal į virtuvę. Tačiau leiskime žmonėms patiems rinktis“, – 

kalbėjo politologas.http://www.pavb.lt/lt/naujienos/3392-zmogus-negimsta-kaip-baltas-popieriaus-lapas 
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Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Klaipėdos dekanato šeimos centras. Šeimos politikos klausimai. Gruodžio 9 d. Šeimos centro atstovė 

dalyvavo Klaipėdos miesto savivaldybėje organizuotame pasitarime dėl bendradarbiavimo Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos rengiamo Kompleksinės paslaugos šeimoms projekte. Susitikime 

dalyvavo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės 

paramos skyriaus vedėja Audronė Liesytė ir NVO atstovai.  Susitikimo dalyviai aptarę savo galimybes 

išsiskirstę strateguoti tikslinę veiklą.  Apie projektą skaitykite:  

http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ministre-a.-pabedinskiene-m79t.html 

 

Gruodžio 14 d. Klaipėdos miesto viešojoje bibliotekoje susitikimas su Valstybės garantuojamos 

teisinės pagalbos tarnybos direktorė Anželika Banevičienė. Plačiau skaitykite: 

http://santuoka.blogspot.lt/2016/01/susitikimas-su-valstybes-garantuojamos.html 
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