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Šeima gali nušviesti pasaulio sutemas
Šventasis Tėvas
„Bažnyčia nori lydėti šeimas su tokiu pačiu švelnumo bei gailestingumo kupinu
žvilgsniu, kokiu į jas žvelgė Jėzus, kad kiekviena jų galėtų būti evangelizacijos ramstis. Norėčiau jums pasakyti vieną dalyką: per Santuokos sakramentą kiekviena šeima
gauna malonę tapti šviesa pasaulio sutemose.“
„[Jėzus]„į sutinkamus vyrus bei moteris žvelgdavo meiliai bei švelniai ir, skelbdamas
Dievo karalystės mums keliamus reikalavimus, jų žingsnius lydėdavo vadovaudamasis
tiesa, kantrumu bei gailestingumu“. Viešpats ir šiandien lydi mūsų pastangas gyventi
šeimos Evangelija ir ją perteikti.“ AL 60
„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.“ AL 66
„Santuokinės sandoros (...) prasmė galutinai apreiškiama Kristuje ir jo Bažnyčioje. Per Kristų
santuoka ir šeima gauna malonę, būtiną Dievo meilei liudyti ir gyventi bendrystėje.“ AL 63

Antonio ir Angela
Antonio: Per trisdešimt vienerius santuokinio gyvenimo metus pastebėjome, kad dėl
santuokos sakramento malonės, su Jėzaus pagalba, viskas tampa įmanoma.
Angela: Kai buvau jauna, man buvo pasakyta, kad niekada negalėsiu susilaukti kūdikio. Tačiau galiausiai mes auginame tris vaikus.
Antonio: Šventoji Dvasia suteikė man jėgų priimti vienas kito skirtumus bei ribotumą. Aš išmokau sąžiningai eiti į kompromisus. Išmokau klausytis Angelos ir mūsų
vaikų jausmų.
„Trokštu nukreipti žvilgsnį į gyvąjį Kristų, esantį daugybėje meilės istorijų, ir melsti
Dvasios ugnies visoms pasaulio šeimoms.“ AL 59
„Visas bendras sutuoktinių gyvenimas, visas santykių tarp jų, jų su vaikais ir pasauliu
tinklas iš tikrųjų bus ženklinamas bei stiprinamas sakramento malonės, kylančios iš įsikūnijimo bei Velykų slėpinių, kuriais Dievas išreiškė visą savo meilę žmonijai ir artimai
su ja susijungė. Jie niekada vieni savo jėgomis nesiims atsirandančių iššūkių. Jie pašaukti
į Dievo dovaną atsiliepti savo įsipareigojimu, kūrybiškumu, tvirtumu kasdienėje kovoje,
tačiau visada gali šauktis Šventosios Dvasios pašventinti jų vienybę, kad gautoji malonė
vis iš naujo reikštųsi kiekvienoje naujoje situacijoje.“ AL 74
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Kvietimas apmąstyti:
Per Bažnyčią Viešpats Jėzus švelniai ir gailestingai žvelgia į kiekvieną šeimą.
Šlovinkime Viešpatį, nes jis priima ir myli mus tokius, kokie esame, su visais
mūsų apribojimais ir silpnumu.

Užduotis šeimai:
Pasirinkime kokį nors dienos momentą, kada galėtume uždegti žvakę ir prisiminti gyvą Jėzaus buvimą mūsų šeimoje. Tai gali būti akimirka valgio metu arba
kai meldžiamės poroje ar visa šeima.

Užduotis bendruomenei ar grupei:
Kiekvienai šeimai galime padovanoti po žvakutę, kurią galima prisidegti nuo didesnės ant altoriaus stovinčios žvakės, simbolizuojančios Kristaus šviesą, esančią
kiekvienoje namų bažnyčioje.

Malda
Ačiū tau, Viešpatie, nes mylėdama, kiekviena šeima gali
atskleisti tavo buvimo šviesą.
Ačiū tau, nes mūsų silpnume tu mus lydi su meile ir švelnumu.
Suteik, kad susidūrę su sunkumais ir iššūkiais, kad ir kokie
dideli ar maži jie bebūtų, niekada nesijaustume vieniši.
Duok, kad sugebėtume su atsidavimu ir kūrybingai atsiliepti į
tavosios malonės dovaną, nenuilstamai vis iš naujo bandydami
kaskart, kai suklumpame.
Mes meldžiame Šventosios Dvasios dovanos kiekvienai šeimai,
kad pasaulio tamsoje įsižiebtų daugybė mažų švieselių.
Amen.
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Šventieji sutuoktiniai
Šventasis Tėvas
„Ar žinote kokią nors kanonizuotą porą? Šiuo metu vyksta daugybės šventai gyvenusių porų paskelbimo palaimintaisiais procesai. Tapo šventais, būdami sutuoktiniai,
tapo šventais drauge - tiek vyras, tiek ir žmona. Normalūs žmonės, paprasti žmonės,
liudiję Jėzaus meilę per savo santuoką. Kiekviena jūsų santuoka gali būti šventa,
jei norite. Jūs, sutuoktiniai, esate panašūs į pašvęstuosius asmenis. Jūs esate būtini
statant Bažnyčios statinį.“
„Viešpats Kristus „ateina pas susituokusius krikščionis per Santuokos sakramentą“ ir
atėjęs su jais pasilieka. Įsikūnydamas Jis prisiima žmogiškąją meilę, apvalo, atbaigia
ją ir per savo Dvasią dovanoja sutuoktiniams gebėjimą ja gyventi, visą jų gyvenimą
pripildydamas tikėjimo, vilties ir meilės. Šitaip sutuoktiniai yra tartum pašventinami
ir per jo malonę statydina Kristaus Kūną bei yra namų Bažnyčia (plg. Lumen gentium,
11). Todėl Bažnyčia, trokšdama visapusiškai suprasti savo slėpinį, žvelgia į krikščioniškąją šeimą, kuri jį autentiškai parodo.“ AL 67
„Sutuoktiniai abipusėje meilėje gauna Kristaus Dvasios dovaną bei įgyvendina savo
pašaukimą į šventumą.“ AL 69
„Abipusės ir neužtarnautos dovanos grožis, džiaugimasis gimusia gyvybe ir meilės kupinas rūpinimasis visais, jaunais ir pagyvenusiais, šeimos nariais yra keli iš vaisių,
kurie atsaką į šeimos pašaukimą daro nepakartojamą bei nepamainomą“. AL 88

Antonio ir Angela
Angela: Kaip minima „Amoris Laetitia“ puslapiuose, santuoka
yra kelias į šventumą.
Antonio: Taip, kartais pasitaikė sunkių ir kritiškų situacijų, kaip ir pašvęstojo gyvenimo pašaukime.
Angela: Šeimą mes visada statėme į pirmą vietą, aukščiau asmeninių malonumų ar
karjeros.
Antonio: Prieš dvidešimt metų nusprendžiau nevykti dirbti į Kiniją, kad galėčiau
būti su savo šeima. Man tai buvo išties nelengvas sprendimas, tačiau puikiai suveikė!
„Santuokos sakramentas nėra socialinis susitarimas, tuščias ritualas ar vien išorinis
įsipareigojimo ženklas. Sakramentas yra dovana sutuoktiniams pašventinti ir išganyti
(...) Todėl apsisprendimas susituokti ir sukurti šeimą turėtų būti pašaukimo atpažinimo vaisius.“ AL 72

4

Šeimos pašaukimas

„Meilės vienybėje sutuoktiniai patiria tėvystės ir motinystės grožį; dalijasi planais ir vargais, troškimais ir rūpesčiais; mokosi vienas kitu rūpintis ir vienas kitam atleisti. Šioje
meilėje švenčia džiugias akimirkas ir palaiko vienas kitą sunkiais savo gyvenimo istorijos
tarpsniais.“ AL 88

Kvietimas apmąstyti:
Kai Dievo būdas mylėti tampa mūsų poros meilės matu, tada tarp mudviejų ir mūsų šeimoje įprasti dalykai tampa nepaprastais; kasdieniai veiksmai yra
perkeičiami, nes juos persmelkia Dievas. Pasirinkime vieną nuolat atliekamą
veiksmą (tai gali būti rytinis pasisveikinimas arba labos nakties palinkėjimas).
Pabandykime per šį mažą veiksmą išreikšti savo meilę.

Užduotis šeimai:
Pasirinkime kokią nors sutuoktinių porą, paskelbtą šventaisiais, palaimintaisiais
ar Dievo tarnais. Perskaitykime apie jų gyvenimą ir pasidalinkime tarpusavyje,
ką, mūsų nuomone, būtų įmanoma perkelti ir į mūsų gyvenimą.

Užduotis bendruomenei ar grupei:
Pasitelkime tekstą ar vaizdo įrašą, kuriame pateikiamas kanonizuotos, palaimintos ar paskelbtos Dievo tarnais poros gyvenimas. Kiekvienas nedidelėse grupėse
gali pasidalyti mintimis apie tai, kokie šventumo aspektai, jų manymu, yra įmanomi jų pačių gyvenime.

Malda
Šventoji Nazareto šeima,
padėk mums diena iš dienos vis labiau atrasti kiekvieno mažo veiksmo vertę.
Veiksmo, kuris net būdamas įprastas ar sunkus, gali tapti meilės išraiška
šalia esančiam žmogui.
Suteik, kad mokėtume puoselėti savo šeimą, kaip mums duotą kelią
į visišką žmogiškąjį suklestėjimą, kaip kelią, kuriuo eidami atsiliepiame
į pašaukimą siekti šventumo.
Suteik, kad mokėtume džiugiai atlikti savo kasdienius įsipareigojimus;
mokėtume kiekvieną brolį ir seserį pasitikti su besąlygine meile; tikėti,
kad šventumo keliu gali eiti kiekviena šeima.
Amen.
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Bažnyčia yra „šeimų šeima“
Šventasis Tėvas
„Kiekviena šeima yra gėris, Bažnyčios stiprybė! Dovanojimo grožis, besiskleidžiantis
šeimose, džiaugsmas gimus naujai gyvybei ir mažųjų bei senelių priežiūra daro kiekvieną šeimą nepakeičiama ne tik Bažnyčioje, bet ir visuomenėje.
Štai kodėl Bažnyčia yra „šeimų šeima“, kurią praturtina kiekvieno iš jūsų indėlis.“
„Meilė šeimoje yra nuolatinė Bažnyčios gyvenimo stiprybė.“ AL 88
„Bažnyčia yra šeimų šeima, nuolatos praturtinama visų namų Bažnyčių gyvenimo.
„Santuokos sakramento galia kiekviena šeima visais atžvilgiais tampa gėriu Bažnyčiai.
Turint tai priešais akis, šiandienei Bažnyčiai bus vertinga dovana apmąstyti šeimos ir
Bažnyčios abipusiškumą: Bažnyčia yra gėris šeimai, šeima yra gėris Bažnyčiai.“ AL 87

Antonio ir Angela
Angela: Trečioji mūsų dukra Marija gimė 2005 m., kai man buvo 43 metai. Žmonės
manė, kad būtų pernelyg pavojinga ir ragino mane gimdymo atsisakyti.
Antonio: Tačiau mūsų santuokos vaisius yra akivaizdi palaima.
„Todėl ir „sutuoktiniai, kuriems Dievas nedavė turėti vaikų, vis dėlto gali, kaip žmonės
ir krikščionys, savo santuoka gyventi labai prasmingai“. Nepaisant to, ta sąjunga „savo
prigimtiniu pobūdžiu“ orientuota gimdyti vaikus. Gimęs kūdikis „papildo abipusę sutuoktinių meilę ne iš išorės; jis pasirodo pačiose abipusio dovanojimosi gelmėse, būdamas
jos vaisius ir atbaigimas“. Jis pasirodo ne proceso pabaigoje, bet jau jų meilės pradžioje
kaip esminis jos bruožas, kurio neįmanoma paneigti nesuluošinant pačios meilės. Nuo
pačios pradžios meilė atmeta kiekvieną impulsą užsisklęsti savyje bei atsiveria vaisingumui, pratęsiančiam jos pačios gyvavimą.“ AL 80
„Apsisprendimu įsivaikinti ar globoti ypatingu būdu išreiškiamas santuokinės meilės vaisingumas.“ Kupina didžiulio dėkingumo, Bažnyčia „remia šeimas, priimančias, auklėjančias ir meile apsupančias neįgalius vaikus“. AL 82
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Kvietimas apmąstyti:
Mūsų šeima yra dovana ne tik mums ir mūsų vaikams, bet ir visai Bažnyčiai.
Mes esame dovana, nes mūsų meilės gestai kiekvienam žmogui atspindi tėvišką ir
motinišką Dievo meilę. Ką ši tiesa sužadina mumyse?

Užduotis šeimai:
Galvojant konkrečiai, kaip mūsų meilė galėtų būti vaisinga, tai yra, kaip galėtume
parodyti savo meilę mus supantiems žmonėms?

Užduotis bendruomenei ar grupei:
Poros / šeimos ir kunigai / diakonai gali tarpusavyje kalbėtis apie tai, ko tikisi vieni iš kitų, kartu apmąstydami, kokiu būdu tiek Bažnyčia, tiek ir šeima yra būtinos
norint kartu kurti Bažnyčią.

Malda:
O šventoji Nazareto šeima,
kuri visą gyvenimą buvai pilnai
atsidavusi į Dievo rankas,
gailestingo Viešpaties gerumo
liudytoja, palaimink visas pasaulio
šeimas. Pažadink šventus norus
jaunų žmonių širdyse.
Įliek į susižadėjusiųjų porų širdis
tyrumo ir abipusės pagarbos Dvasią.
Giliai įtvirtink susituokusiose
porose meilę – tvarią ir dosnią.
Ugdyk tėvų gyvenime motinystės
ir tėvystės jausmą.
Padaryk kiekvieną krikščionių
šeimą iškalbingu Dievo meilės
pasauliui ženklu, maža namų
bažnyčia, kurioje malonė neštų
gausių šventumo vaisių.
Amen.
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Mūsų bendro gyvenimo prasmė
Šventasis Tėvas
Kiti popiežiai prieš mane taip pat yra rašę apie šeimas dominančius klausimus: apie
juos kalbėjau „Amoris Laetitia“. Paskaitykite ją, rasite ten atsakymus į daugelį klausimų apie jūsų bendro gyvenimo prasmę.
„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
„Vadovaudamasi dieviškąja pedagogika, Bažnyčia su meile žvelgia į tuos, kurie netobulai dalyvauja jos gyvenime: kartu su jais meldžia atsivertimo malonės, drąsina daryti
gera, su meile rūpintis vienas kitu ir tarnauti bendruomenei, kurioje gyvena ir dirba.
“ AL78
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Kvietimas apmąstyti:
Bažnyčia mums pateikia daug dokumentų, padedančių geriau suprasti šeimą.
Mes taip pat turėtume jaustis pakviesti atsiliepti į Šventojo Tėvo kvietimą perskaityti kai kuriuos iš šių dokumentų, ypač „Amoris Laetitia“.

Užduotis šeimai:
Susiraskime mus dominančią temą „Amoris Laetitia“ turinyje. Perskaitykime tą
vietą ir apmąstykime kartu.

Užduotis bendruomenei ar grupei:
Susiraskime mus dominančią temą „Amoris Laetitia“ turinyje. Perskaitykime tą
vietą ir apmąstykime kartu. Po to pasidalinkime savo apmąstymais grupėje.

Malda:
Aš tikiu šeima, o Viešpatie:
ta, kuri radosi iš tavo kūrybinio užmojo,
įkurta ant amžinos ir vaisingos meilės uolos;
Tu pasirinkai ją savo buveine tarp mūsų,
Tu norėjai, kad ji būtų gyvybės lopšys.
Aš tikiu šeima, o Viešpatie:
net ir tada, kai į mūsų namus
įslenka kryžiaus šešėlis,
kai meilė praranda savo pirminį žavesį,
kai viskas tampa sunku ir nepakeliama.
Aš tikiu šeima, o Viešpatie:
kaip mūsų laikmečio krizes
nušviečiančiu vilties ženklu;
kaip meilės ir gyvenimo šaltiniu,
kaip atsvara daugybei agresijos,
savanaudiškumo ir mirties formų.
Aš tikiu šeima, o Viešpatie: kaip keliu vedančiu
mano visiško žmogiškojo išsipildymo link,
kaip mano pašaukimu į šventumą,
kaip mano misija perkeisti pasaulį
į tavo karalystės atspindį.
(tėvas Enrico Masseroni, arkivyskupas)

9

Amoris Laetitia

Kvietimas skaityti Amoris Laetitia

ŽVELGTI Į JĖZŲ: ŠEIMOS PAŠAUKIMAS
Amoris Laetitia, 58–88 skyreliai
Nuoroda į apaštališkąjį paraginimą
AMORIS LAETITIA
10

Šeimos pašaukimas

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 juos kvieti, kad jie 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.)
„Amoris Laetitia“ Šeimos metai 2021-2022
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