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Keliauti drauge

Amoris Laetitia

„Keliaukime, šeimos, keliaukime toliau! To, kas mums
pažadėta, visada yra daugiau, nei galime įsivaizduoti.
Nepraraskime vilties dėl savo trūkumų ir lygia greta nepaliaujamai ieškokime mums pažadėtos meilės ir bendrystės
pilnatvės.“ AL 325

„Keliauti drauge“
Per šią 10 vaizdo įrašų seriją, pradedant Apaštališkojo paraginimo „Amoris Laetitia“
skyriais, Šventasis Tėvas, keleto šeimų padedamas, kviečia mus kartu keliauti, kad iš
naujo atrastume šeimą kaip dovaną, nepaisant visų problemų, kliūčių ir iššūkių, su
kuriais šeimoms šiandien tenka susidurti.
Prie kiekvieno vaizdo įrašo pridedamas vadovas, kurį šeimos ar įvairios bažnytinės
grupės (vyskupijų, parapijų, bendruomenių) gali lanksčiai naudoti.
Kiekvienas vadovas suskirstytas į 4 dalis. Kiekvieną iš jų galima panaudoti – apmąstymas
šeimoje ar bendruomenėje, taip pat ir atskirai
vieną nuo kito. Šis įrankis
yra naudingas šeimų sielovadoje, o jame pateikiami pasiūlymai ir gairės
gali būti puikiausiai pritaikomi vietinei situacijai.
Jo paskirtis yra paskatinti
apmąstymus, dialogą ir sielovadinę praktiką, o sykiu ir padrąsinti bei paskatinti šeimas, padėti joms dvasiniame ir konkrečiame kasdieniame gyvenime (AL 4).
Apaštalinis paraginimas „Amoris Laetitia“ savo paprasta ir konkrečia kalba skirtas
visai Bažnyčiai, ypač krikščionių šeimoms. Popiežius Pranciškus pataria ne skubiai jį
perskaityti, o „kantriai gilintis“ arba rasti daugiau informacijos jus labiausiai dominančiomis temomis.

„Tikiuosi, jog kiekvienas skaitydamas [šį tekstą] pasijus pašauktas kupinas meilės rūpintis šeimos gyvenimu, nes ji yra
„ne problema, bet pirmiausia galimybė.“ AL 7
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Atsivertimas misijai suburti šeimų aljansą
Šventasis Tėvas
„Bažnyčioje ir šeimų pastoracijoje reikia pradėti „misionierišką atsivertimą“ - keliauti kartu su šeimomis ir padėti joms pasitikti iššūkius su pasitikėjimu ir
ramybe - iššūkius, su kuriais dažnai dorojasi vienos“.
„Todėl visai Bažnyčiai reikia atsiversti į misionieriavimą: negalima tenkintis vien teoriniu skelbimu, atsietu nuo žmonių tikrųjų problemų.“ [229] Šeimų pastoracija turi
„leisti patirti, kad šeimos Evangelija atsiliepia į giliausius žmogaus asmens lūkesčius – į
jo kilnumą ir visišką abipusiškumo, bendrystės bei vaisingumo įgyvendinimą. Svarbu
ne tik pateikti normas, bet ir pasiūlyti vertybes, atsiliepiančias į atitinkamą jų poreikį,
šiandien aptinkamą net itin sekuliarizuotose šalyse.“ AL 201

Michael ir Hun Ching
„Pirmieji mūsų santuokos metai buvo ypač sunkūs dėl nesutarimų tėvystės klausimais. […]. Mes išmokome bendrauti pagarbiai, puoselėti šeimos dovaną ir kasdien
apsispręsti mylėti vienas kitą bei savo vaikus. Glaudus ryšys su bendraminčių šeimų bendruomene nuolat mums primena, kad turėtume būti vienas kitam Dievo
meilės ženklas.“
„Pagrindinį indėlį į šeimų pastoraciją teikia parapija, šeimų šeima, kur suderinami
mažų bendruomenių, bažnytinių sąjūdžių bei susivienijimų indėliai.“ AL 202
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Kvietimas apmąstyti:
Ar mes aiškiai suvokiame mūsų kaip poros ir mūsų šeimos šventumą bei neliečiamumą?
Ar mes, kaip bendruomenė, mokame įvertinti savo šeimas ir jų vaidmenį sielovadoje?

Užduotis šeimai:
Kiekvienas šeimos narys savitu būdu - gestu, mintimi ar žodžiu - išreiškia kitiems
šeimos nariams, kiek jam yra svarbi jų šeima.

Užduotis bendruomenei ar grupei:
Dalyvaujančios poros ar šeimos kviečiamos susipažinti mažose grupėse.
Artimiausią sekmadienį per Mišias kiekvienai šeimai galėtų būti įteiktas koks nors
konkretus simbolis, pavyzdžiui, gėlės žiedas.

Malda
Šventoji Nazareto šeima,
pažadink mūsų visuomenėje
šeimos šventumo ir neliečiamumo
supratimą bei suvokimą, koks
neįkainojamas ir nepakeičiamas
gėris ji yra.
Lai kiekviena šeima suteiks svetingus
gerumo ir ramybės kupinus namus
vaikams ir seneliams, sergantiems
ir vienišiems, tiems, kurie skursta ir
stokoja. Amen.
Popiežius Pranciškus
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2
Atpažinti santuokos ir šeimos dovanas
Šventasis Tėvas
„Šis Apaštalinis paraginimas „Amoris Laetitia“ yra kvietimas jauniems
žmonėms ir krikščioniškoms šeimoms įvertinti santuokos ir šeimos dovanas, ugdyti
stiprią tarpusavio meilę, įsišaknijusią Kristuje ir kupiną tokių vertybių kaip dosnumas, pasišventimas, ištikimybė ir kantrybė“.
„Šis paraginimas ypatingą reikšmę įgyja Gailestingumo jubiliejinių metų kontekste.
Pirmiausia todėl, kad jį krikščioniškosioms šeimoms pateikiu kaip pasiūlymą branginti
santuokos ir šeimos dovanas ir išlaikyti tvirtą bei pilnutinę meilę tokioms vertybėms
kaip dosnumas, įsipareigojimas, ištikimybė ir kantrumas. Antra, todėl, kad juo siekiama
padrąsinti visus būti gailestingumo ir artumo ženklais ten, kur šeimos gyvenimas tobulai
neįgyvendinamas ar nesirutulioja taikiai ir džiugiai.“ AL 5

Michael ir Hun Ching
„Mes tikime, kad jaunimas vis dar ilgisi šeimos, nes visi esame sukurti pagal Dievo
paveikslą. Dėl to vis gyvas mumyse meilės santykių troškimas, ir mes jaučiame, kad
šeima vis dar yra geriausia vieta, kur jie galėtų tai rasti. Be abejo, tai gali būti sunku
dėl pasaulio, kuriame šiandien gyvename, sudėtingumo “.

„Šiandien mes taip pat dėkojame už liudijimą santuokų,
kurios ne tik patvarios, bet ir drauge gyvena išlaikydamos
tarpusavio meilės ryšius.“ AL 38
„Šeimos jėga „iš esmės yra jos geba mylėti ir mokyti mylėti.
Kad ir kokia sužeista būtų, šeima visada gali augti remdamasi meile.“ AL 53
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Kvietimas apmąstyti:
Ką reiškią „mylėti“ kokį nors asmenį?

Užduotis šeimai:
Surenkite šeimos vakarą meilės tema. Kiekvienas šeimos narys parašo ar nupiešia, ką reiškia mylėti žmogų. Skirkite pakankamai laiko, kad kiekvienas galėtų
paaiškinti, ką jis ar ji parašė / nupiešė.

Užduotis bendruomenei ar grupei:
Mažose grupėse kiekviena šeima ar pora dalijasi situacija, kuri jiems leido patirti
Dievo meilę.

Malda
Padėk mums, Viešpatie,
diena iš dienos auginti gebėjimą
nuoširdžiai žvelgti vieni į kitus,
atidžiai klausytis, kalbėti tiesą,
rodyti vienas kitam priėmimo,
dėmesingumo, meilės gestus,
kad per mūsų šeimą Tavoji šviesa
spindėtų pasaulio tamsoje.
Amen.
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Šeima: gailestingumo ženklas
Šventasis Tėvas
„Amoris Laetitia“ noriu paskatinti kiekvieną iš jūsų būti gailestingumo ir
artumo ženklu visur, kur šeimos gyvenimas nėra tobulas arba kur trūksta ramybės ir
džiaugsmo.“
„Daugelis mano, kad Bažnyčios žinia apie santuoką ir šeimą aiškiai neatspindi Jėzaus
skelbimo ir nuostatų, – jis, nors ir iškėlė reiklų idealą, niekada nestokojo atjautos kupino
artumo trapiems žmonėms, kaip antai tokiems kaip samarietė ar svetimautoja.“ AL 38

Michael ir Hun Ching
„Poroms reikia padėti puoselėti santykius ir būti sektinais pavyzdžiais savo vaikams.
Didelis vaidmuo čia tenka Bažnyčiai.“
„...poros kartais sutrinka, svyruoja ir sunkiai atranda būdus augti. Daugelis lieka užstrigę ankstyvosiose savo emocinio bei seksualinio gyvenimo stadijose. Porų santykių
krizė destabilizuoja šeimą ir dėl atsiskyrimų bei skyrybų gali turėti rimtų padarinių
suaugusiesiems, vaikams ir visai visuomenei, nes silpnina asmenis ir socialinius ryšius.“
Santuokinės krizės dažnai „sprendžiamos skubiai ir stokojant drąsos būti kantriems ir
pamąstyti, pasiaukoti bei vienas kitam atleisti.“ AL 41
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Kvietimas apmąstyti:
Kaip mūsų šeimoje gyvename „gailestingumu“?

Užduotis šeimai:
Kiekvienas šeimos narys įsipareigoja padaryti ką nors, kas išreikštų atleidimą ir
kito šeimos nario priėmimą.

Užduotis bendruomenei ar grupei:
Surenkite „atleidimo šventę“, kurios metu būtų švenčiamas ir Susitaikinimo sakramentas, o po to - šventinė bendruomenės akimirka.

Malda
Ačiū Viešpatie, už tavo meilų
žvilgsnį, kuris leidžia mums
pažvelgti į savo klaidas ir suteikia
noro bei stiprybės jas įveikti.
Ačiū, kad tavo žvilgsnio globoje
jaučiamės saugūs.
Duok, kad mes mokėtume lygiai
taip pat su meile, priėmimu bei
supratingumu žvelgti į mūsų
sutuoktinius, mūsų vaikus ir
kiekvieną dienos bėgyje sutiktą
brolį bei seserį.
Amen.
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Rūpintis kiekviena šeima
Šventasis Tėvas
„Šiandien mes pradedame bendrą 10 mėnesių kelionę, norėdami pasikalbėti apie buvimo šeima grožį. Kiekvienas yra pašauktas mylinčiai rūpintis šeimos
gyvenimu, nes šeima niekada nėra problema, ji visada yra dovana, o žvelgiant į ateitį – galimybė.“
„Meilės ir ištikimybės sandora, kuria gyveno Šventoji Šeima iš Nazareto, aikštėn iškelia
pradą, ugdantį šeimą ir darantį ją gebančią geriau sutikti gyvenimo ir istorijos vingius.
Juo remdamasi kiekviena šeima, net ir būdama silpna, gali tapti šviesa pasaulio tamsybėje. „Čia išmokstame gyventi šeimoje. Nazaretas mus moko, kas yra šeima, meilės
bendrystė, jos paprastas ir kuklus grožis, šventumas ir neliečiamumas. Pasimokykime iš
Nazareto, koks malonus ir nepamainomas yra auklėjimas šeimoje, kokia yra jos prigimtinė paskirtis socialinėje tvarkoje“ (Paulius VI. Kalba Nazarete, 1964 01 05).“ AL 66

Kvietimas apmąstyti:
Kuo graži mūsų šeima, nepaisant viso mūsų ribotumo, negandų ir sunkumų?

Užduotis šeimai:
Tegu visi šeimos nariai įvardina kiekvieno šeimos nario kokį nors gražų ir teigiamą bruožą.

Užduotis bendruomenei ar grupei:
Kiekvienas žmogus pasako ką nors gražaus apie savo bendruomenę, kaip didelę
šeimą, pabrėždamas teigiamus jos bruožus.
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Malda
Viešpatie Jėzau, pavedame Tau
mūsų šeimą ir visas pasaulio
šeimas.
Mokyk mus žvelgti vienas į kitą su
vis nauja nuostaba, kad niekada
nemanytume, jog jau pilnai kitą
pažįstame, o visada gebėtume
įžvelgti begalinį Tavo kiekvienam
asmeniui suteiktą grožį. Padėk
mums suprasti, kad meilė turi
savo poreikius ir suteik mums jėgų
visada į juos atsižvelgti.
Amen.

Kvietimas skaityti
Amoris Laetitia
Amoris Laetitia nr. 1-7
Šeimos tikrovė ir iššūkiai
Amoris Laetitia, nr. 31-57

AMORIS LAETITIA
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Šeimos meilė: pašaukimas ir šventumo kelias

Dangiškasis Tėve,
Ateiname Tavo akivaizdon
padėkoti už didžiąją šeimos dovaną.
Meldžiame Tave už visas Santuokos sakramentu pašventintas šeimas.
Tegul kiekvieną dieną jos iš naujo atranda gautas malones,
ir kaip mažos namų bažnyčios, teliudija Tavo buvimą
ir meilę, kuria Kristus myli Bažnyčią.
Meldžiame Tave už visas šeimas, kurios susiduria su sunkumais ir kančia
dėl ligų ar vien Tau žinomų aplinkybių.
Palaikyk jas ir padėk suprasti šventumo kelią, į kurį jas kvieti, kad jos patirtų
begalinį Tavo gailestingumą ir rastų naujų būdų augti meilėje.
Meldžiame Tave už vaikus ir jaunimą.
Lai jie sutiks Tave ir džiaugsmingai atsilieps į pašaukimą, kurį Tu jiems numatei.
Meldžiamės už jų tėvus bei senelius.
Tegu jie žino, kad yra Dievo tėvystės ir motinystės ženklai,
kai rūpinasi vaikais, kurių kūnus ir dvasią Tu jiems patikėjai,
taip pat ir per brolystės patirtį, kurią šeima gali duoti pasauliui.
Viešpatie, suteik, kad kiekviena šeima ypatingą savo pašaukimą
į šventumą Bažnyčioje išgyventų kaip kvietimą tapti misionieriško uolumo
kupinais mokiniais, tarnautų gyvybei ir taikai, bendrystėje su mūsų kunigais,
pašvęstojo gyvenimo nariais ir visais pašaukimais Bažnyčioje.
Palaimink Pasaulinį šeimų susitikimą Romoje.
Amen.

(Malda už X pasaulinį šeimų susitikimą Romoje
2022 m. birželio 22–26 d.)
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