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Meilė - tai…
Šventasis Tėvas
„Jūs, sutuoktiniai, gavote sakramento malonės dovaną, kuri gali padaryti jus tobulus meilėje... Taigi pakalbėkime apie šią meilę! Meilė kantri, ji maloninga. Meilė
nepavydi kitiems, nesigiria, nesipučia iš pasididžiavimo. Meilė nestokoja pagarbos, nesiekia savo naudos, neužsiplieskia pykčiu. Meilė neatsižvelgia į patirtą
blogį, nesidžiaugia neteisybe, bet džiugiai pritaria tiesai“.
„Meilė patiriama ir puoselėjama gyvenime, kuriuo visomis dienomis dalijasi sutuoktiniai vienas su kitu ir su savo vaikais. Todėl verta stabtelėti ir tiksliau suvokti šio teksto
sąvokų prasmę, kad jį būtų galima mėginti taikyti kiekvienos šeimos konkrečiai situacijai.“ AL 90
„Mylėti taip pat reiškia būti maloniam (...) meilė nesielgia netinkamai, nėra nemandagi
ar žiauri. Būdais, žodžiais ir veiksmais yra maloni, o ne šiurkšti ar nelanksti. Nemėgsta
skaudinti kitų. (...) Buvimas maloniam krikščioniui negali būti pasirinktinas ar atmestinas dalykas: tai – būtinas meilės reikalavimas, nes „kiekvienas žmogus įpareigotas būti
malonus jį supantiesiems“ AL 99

Julie ir Gérard
Julie: „Per 17-ąsias vestuvių metines pajutome poreikį skirti laiko sau, kad įneštume daugiau šviesos į šešėlines mūsų poros gyvenimo sritis. Kunigui vadovaujant, ši
patirtis mus labai praturtino. Pabaigoje ir pats kunigas paprašė mūsų melstis už jį“.
Gérard: „Šis atsitraukimas leido mums apšviesti daugelį šešėlinių sričių. Vieną dieną
man buvo labai sunku, nes tarp mūsų kilo nesusipratimas, o kai taip nutinka, aš
paprastai vaikštau surūgęs ir mažakalbis. Vieną rytą pabudęs savo spintoje pamatau
dovaną ir prisimenu, kad šiandien mano gimtadienis. Prisimenu, kad dovana mane
be galo pradžiugino, aš ją parodžiau vaikams. Buvau tikrai laimingas, o nesusipratimas ištirpo“.
„Jei neugdysime kantrybės, visada rasime dingstį piktai atsakyti ir galop su mumis bus
neįmanoma sugyventi, pasidarysime antisocialūs, negebantys sutramdyti impulsų, o šeima virs mūšio lauku“. AL 92
„Kasdien „įžengiant į kito gyvenimą, net jei tas asmuo atlieka tam tikrą vaidmenį mano
gyvenime, reikia taktiškumo nuostatos nebūti įsiveržėliu, ir tai atnaujina pasitikėjimą
bei pagarbą.“ AL 99
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Kvietimas apmąstyti:
Mylėti reiškia kam nors atlikti konkrečius meilės gestus, o tuo pačiu ir patiems
pasidaryti „mylėtinais“, tai yra apmąstyti savo elgesį ir stengtis, kad kitiems
būtų lengva mus mylėti.

Užduotis šeimai:
„Meilė - tai...“ Popiežius Pranciškus savo žodžiuose mini meilės bruožus. Pasirinkime kurį nors ir pasiryžkime konkrečiai įgyvendinti jį savo šeimoje.

Užduotis bendruomenei ar grupei:
Pasiūlykime šeimoms „apmąstymo“ laikotarpį, kad joms būtų suteikta galimybė peržiūrėti savo santykius himno meilei šviesoje (1 Kor 13,4-7).

Malda
Viešpatie, meilė - kantri.
Leisk man mokėti išlaukti kiekvienam tinkamo meto.
Viešpatie, meilė yra maloni.
Padėk man visada trokšti gero kitam pirmiau nei sau, net jei man tai nelengva.
Viešpatie, meilė nepavydi.
Išmokyk mane džiaugtis kitų sėkme.
Viešpatie, meilė nesigiria.
Suteik man nuolankumo atpažinti tavo dovanas.
Viešpatie, meilė nesipučia.
Vesk mane, kad į centrą statyčiau kitus.
Viešpatie, meilė nestokoja pagarbos.
Leisk, kad kito veide įžvelgčiau Tavąjį.
Viešpatie, meilė nesiekia savo naudos.
Leisk man paragauti nesavanaudiško davimo džiaugsmo.
Amen.
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Meilė nėra vien jausmas
Šventasis Tėvas
„Meilė visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Visa! Bet ką! Lieka meilė,
nepaisant visko. Mylėti reiškia džiaugtis dėl kito, jo sėkme. Kaip svarbu išmokyti
vaikus švęsti kitų džiaugsmą! Gimtadienį, pasiekimą! Nes yra gera, kad šeima yra ta
vieta, kur švenčiamas džiaugsmas!“.
„Visame tekste akivaizdu, jog Paulius trokšta pabrėžti, kad meilė nėra vien jausmas.
Ji turėtų būti suprantama ta reikšme, kurią žodis „meilė“ turi hebrajų kalboje, būtent:
„daryti gera“. Pasak šventojo Ignaco Lojolos, „meilė rodytina daugiau darbais negu žodžiais“. AL 94
„Dievas myli linksmą davėją“ (2 Kor 9, 7). Mūsų Viešpats ypač brangina tuos, kurie
džiaugiasi kito laime. Jei neugdysime savo gebos džiaugtis kito gėriu ir dėmesį pirmiausia telksime į savo poreikius, pasmerksime save džiaugsmo stokojančiam gyvenimui (...)
Šeima visados turėtų būti vieta, kur kiekvienas, kuriam kas nors nutiktų gera gyvenime,
žinotų, jog dėl šito bus džiaugiamasi drauge su juo.“ AL 110

Julie ir Gérard
Julie: „Pasitaikė ir dar vienas epizodas. Kas rytą, vos tik pabudę, vaikai ateidavo į
mūsų kambarį pasisveikinti. Vieną rytą mūsų mažiausiasis, kuriam tuo metu buvo
6 metai, tapo šios scenos liudininku: prieš išeidama į darbą, aš primygtinai norėjau
atsisveikinti su tėčiu. Jis niekaip nenorėjo atsakyti į sveikinimą, nes buvo surūgęs.
Vaikas akimirką mus stebėjo, o paskui man sako: „Mama, tėtis suprato, tu turi eiti į
darbą“. Matydama mūsų sūnaus išmintį, aš paklusau ir mes susitaikėme“.
Gérard: „Taip, mūsų vaikai mums yra labai svarbūs. Kiekvieną dieną, kai grįžtu iš
darbo, pasveikinu ir pabučiuoju kiekvieną atskirai, visus keturis“.
„Nesvarbu, kad jis mane trikdo, griauna mano planus, erzina savo buvimo būdu ar savo
mintimis, kad nėra viskuo toks, kokio tikėjausi. Meilei visada būdinga stipri atjauta,
skatinanti priimti kitą kaip šio pasaulio dalį net ir tada, kai jis elgiasi kitaip nei man
norėtųsi.“ AL 92
„Vienas kitą mylintys ir vienas kitam priklausantys sutuoktiniai gerai kalba vienas apie
kitą, stengiasi parodyti geras sutuoktinio puses nutylėdami trūkumus bei klaidas: nereikalauju iš jo tobulos meilės, kad jį branginčiau. Meilė gyvuoja greta su netobulumu,
pakelia jį ir moka nutylėti mylimo asmens ribotumus.“ (plg. AL 113)
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Kvietimas apmąstyti:
Mąstau apie mūsų šeimos narių įvairovę, kad kiekvienas jų turi skirtingų dovanų bei skirtingą gyvenimo kelią.

Užduotis šeimai:
Pasiryžtu džiaugtis kito sėkme ir su džiaugsmu ją išryškinti.
Pasidalinu su kitais, kuo šiandien norėčiau pasidžiaugti.

Užduotis bendruomenei ar grupei:
Norintys gali pasidalinti, kuri iš Himne meilei paminėtųjų meilės savybių jiems
labiausiai įstrigo ir kuri yra artimiausia arba sunkiausiai sekasi.

Malda
Viešpatie, meilė nepasiduoda
piktumui;
pašalink nuo mano lūpų žodžius,
galinčius žeisti.
Viešpatie, meilė pamiršta patirtą blogį;
dovanok man meilės žvilgsnį.
Viešpatie, meilė nesidžiaugia
neteisybe;
atverk mano širdį brolių poreikiams.
Viešpatie, meilė džiaugiasi tiesa;
vesk mūsų žingsnius link tavęs.
Viešpatie, apdovanok mus džiaugsmu
jaustis tavo mylimiems tokia meile,
kuri viską atleidžia, visa tiki,
viskuo viliasi, viską ištveria.
Tik tada galėsime trokšti dovanoti
Tavo meilę kiekvienam broliui.
Amen.
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Meilės jėga
Šventasis Tėvas
„Meilės jėga įveikia bet kokį pavojų, padeda ištverti ir padaro mus tvirtus bei patikimus. Meilė leidžia vaikams pasakyti apie savo tėvus: aš žinau, kad mama ir tėtis
visada bus šalia, galiu jais visada pasikliauti ir pasitikėti jų meile!“.
„Meilė visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi, visa ištveria. Šitaip primygtinai pabrėžiama
meilės, gebančios nesitraukti iš kelio niekam, kas jai grasina, kontrkultūrinė dinamika.“
AL 111
„Sutuoktinis, kuris žino, kad juo pasitikima ir kad jo nuoširdumas branginamas, nesislėpdamas rodysis toks, koks yra. (...) Šeima, kurioje karaliaus tvirtas ir meilės kupinas
pasitikėjimas ir, nepaisant visko, bus visados pasitikima, leis išnirti tikrajai jos narių
tapatybei ir spontaniškai atmesti apgavystę, netiesą ir melą.“ AL 115
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Kvietimas apmąstyti:
Apmąstykime, kaip Viešpats leidžia mano ir mūsų šeimos gyvenime patirti savo
tvirtą ir patikimą artumą.

Užduotis šeimai:
Prisiminkime kartu, kokiomis akimirkomis pasitikėjome vienas kitu; kada sugebėjome pripažinti vieną savo sunkumų arba su meile priimti kito patiriamus
sunkumus.

Užduotis bendruomenei ar grupei:
Pagalvokime, kokį gestą galėtume atlikti kaip bendruomenė sekmadieninių Mišių metu, kad kiekvienas ateidamas jaustųsi laukiamas, ir pasveikintas, kai išeina.

Malda
Palaiminta šeima, kuri vaikšto
Viešpaties akivaizdoje.
Palaiminta meile paremta šeima,
kuri galvoja, kalba ir veikia su meile.
Palaiminta šeima, kuri meldžiasi kartu
šlovindama Viešpatį, dėkodama Jam,
atiduodama Jam visus rūpesčius,
prašydama Jo, kad Jis jai vadovautų
mažuose ir dideliuose pasirinkimuose.
Palaiminta šeima, kurioje nesutarimai
virsta ne gyvenimo drama,
o sporto aikštele, kurioje ugdomas
gebėjimas išgirsti, gerbti, priimti,
klausytis, atleisti.
Amen.
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Kvietimas skaityti
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MEILĖ SANTUOKOJE

Amoris Laetitia, 89–119 skyreliai
Nuoroda į apaštališkąjį
paraginimą

Amoris Laetitia

Julie ir Gérard su vaikais
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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 mažosios 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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