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Meilė yra dinamiškas procesas 

Šventasis Tėvas
„Santuoka yra brangus ženklas. Ji - Dievo meilės mums ikona. Tai nereiškia, kad 
sutuoktinių meilė vienas kitam turi būti tobula. Niekas nėra tobulas. Tačiau su-
tuoktinių meilė vienas kitam yra dinamiškas procesas, kuris vystosi ir tobulėja visą 
gyvenimą. Štai kodėl santuoka reikalauja ištikimybės. Santuoka trunka amžinai.“
Reikia  priimti santuoką kaip iššūkį, reikalaujantį „iki mirties kovoti, atgimti, atsinau-
jinti ir vėl pradėti iš naujo. (...) Kad tokia meilė galėtų atlaikyti visus išbandymus ir, 
nepaisydama visko, išlikti ištikima, reikia ją sustiprinančios bei tobulinančios malonės 
dovanos.“(AL 124)
Dėl to krikščioniškoje santuokoje „Dvasia, kurią išlieja Viešpats, duoda naują širdį ir 
išmoko vyrą ir moterį mylėti vienas kitą taip, kaip Kristus mus mylėjo.“ (AL 120) 

Donato 
Donato: „Dievas yra ištikimas savo meilės planui. Jis pasitiki ir remiasi krikščionių 
sutuoktinių poromis! Jo Meilės dovana įgalina, kad dvi trapios, ribotos ir sužeis-
tos būtybės sugebėtų išlikti „amžinai“ kartu. Jos sukurtos „pagal jo atvaizdą ir 
panašumą“, todėl yra skirtos amžinybei, tai amžinybei, kuri yra Dievo tariamas 
„amžinai“.
„Pažadėti meilę visam laikui įmanoma 
tik atradus už kitus planus didesnį planą, 
kuris mus remtų ir leistų mylimam asme-
niui dovanoti visą ateitį“ . AL 124 
Meilė, kurią pažadame, pranoksta visas 
emocijas, jausmus ar dvasios būsenas. (...) 
Kasdien gyvas išlaikomas apsisprendimas 
mylėti, dalytis visu gyvenimu, toliau vie-
nas kitą mylėti ir vienas kitam atleisti. 
Kiekvienas iš abiejų žengia augimo ir as-
meninio keitimosi keliu.“ AL 163 



Kvietimas apmąstyti:

Ar tikrai žinau, kad meilė tarp vyro ir žmonos yra daug daugiau nei jaus-
mas? Kad meilė reikalauja mano pasišventimo, mano valios? 

Užduotis šeimai:

Pasidalykime, ką jaučiame kaskart kai sugebame įveikti santykių krizę savo šei-
moje. 

Užduotis bendruomenei ar grupei:

Parenkime keletą maldų, kurias būtų galima perskaityti sekmadienio Mi-
šiose, kad padėkotume Viešpačiui už kiekvieną santuokos sakramento do-
vaną, kuri yra dovana visai bendruomenei. 

Malda

Ačiū Tau, Viešpatie,
už šeimos dovaną.

Ačiū Tau net ir tada, kai viskas tampa sudėtinga,
kai reikia kovoti ir turime vis pradėti iš naujo,

nes Tu visada esi mūsų pusėje.

Ačiū, nes myli mus tokius, kokie esame -
su visais mūsų netobulumais.

Ačiū, nes Tavo gailestingas žvilgsnis
skatina mus stengtis kiekvieną dieną.

Maldaujame, vadovauk mūsų žingsniams
kad mes visada galėtume Tavimi sekti,

kad ir kur mus vestum, siekiant meilės aukštumų.

Padaryk mus stiprius,
kad atsispirtume minčiai, siūlančiai pasiduoti.

Ir suteik mums gebėjimą džiaugtis
kiekviena maža pergale meilės kelyje. 

Amen.
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Santuoka apsaugo meilę
 

Šventasis Tėvas
„Santuoka parodo dviejų vienas kitą mylinčių žmonių įsipareigojimo rimtumą. Ne-
situokti reiškia neviešinti šio įsipareigojimo, nerimauti, kad galbūt nesame pakanka-
mai įsitikinę, nesame užtikrinti, kas žino... “
„Jaunuoliams norėčiau pasakyti, kad (...) santuoka kaip socialinė institucija yra priemo-
nė abipusiam įsipareigojimui apsaugoti bei meilės brendimui laiduoti“. AL 131
„Meilė, kitų akivaizdoje sukonkretinta santuokine sutartimi, bei visos iš tokios institua-
lizacijos kylančios pareigos liudija ir apsaugo be išlygų bei apribojimų ištartą „taip“. Tas 
„taip“ reiškia pasakyti kitam, kad jis visada gali tikėtis nebūti paliktas“. AL 132 

Francesca
Francesca: „Mūsų neišardomas įsipareigojimas visų pirma yra dovana. Mums, kaip 
porai, šitai tampa akivaizdu ypač tomis akimirkomis, kai tampa sunku megzti tar-
pusavio meilės santykį, puoselėti intymumą, dialogą. Tačiau kaip tik čia turime ga-
limybę pamatyti Malonės įsikišimą. Mums atsitinka, pavyzdžiui, kad viena iš dviejų 
širdžių suminkštėja ir atsiprašo kito; arba kai pakanka šypsenos, kad ištirptų santy-
kius užklupęs šaltis. Kartais atsitinka taip, kad vieno iš vaikų įsikišimas, koks pokš-
tas, apkabinimas gali sumažinti tarp mūsų įsivyravusią įtampą. Tame mes matome 
Malonės veikimą, nes kelionė vėl tęsiasi...“
„Diena šeimoje niekada neturėtų baigtis nesusitaikius. „Kaip galiu susitaikyti? Ar pulda-
mas ant kelių? Ne! Mažas gestas, menkas dalykas, ir darna šeimoje bus atkurta. Pakanka 
mažo švelnumo gesto! Net be žodžių. Tačiau neleiskite, kad diena pasibaigtų nesusitai-
kius!“ (AL 104)
„Šeimoje būtina prieš akis turėti tris žodžius. Juos pakartosiu: prašau, ačiū, atsiprašau. 
Trys raktiniai žodžiai! Kai šeimoje nesielgiame kaip įsibrovėliai ir pasiklausiame, „ar 
galima?“, kai šeimoje nesame savanaudiški ir mokame pasakyti „ačiū“, kai šeimoje ką 
nors įskaudinę prašome „atleisk“, tuomet karaliauja ramybė ir džiaugsmas.“ (AL 133)



Meilės amžinumas ir grožis 

5

 Kvietimas apmąstyti:

Ar galiu įveikti savo poreikį tylėti, o kai reikia, nesistengti pralaužti kitų tylos?

 Užduotis šeimai:

Parašykime ant trijų atskirų popieriaus lapų: „prašau“, „ačiū“ ir „atsipra-
šau“ (vaikai taip pat gali padėti, piešdami paveikslėlius). Kartu parinkite 
vietą, kur namuose juos pakabinti.

 Užduotis bendruomenei ar grupei:

Surenkime šventę santuokos priesaikai atnaujinti.

Malda

Viešpatie Jėzau,
mokyk mus nebūti valdingais, mokėti paprašyti,

naudojant žodelį „prašau“.

Pašalink iš mūsų širdies egoizmą,  
kad mokėtume pasakyti „ačiū“.

Suteik mums nuolankumo atpažinti savo klaidas  
ir mokėti ištarti: „atsiprašau“. 

Amen.
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Meilė pasitinka iššūkius

Šventasis Tėvas

„Nebijokite nesėkmės: baimė yra didžiausia kliūtis priimti Kristų ir Jo planą mūsų 
gyvenimui! Saugokitės baimės!“.
„Tobulų šeimų (...) nėra. Sveikiau pripažinti realybę ir ribas, iššūkius ir netobulumus 
bei išgirsti raginimą augti vienybe, bręsti meile ir puoselėti tvirtą sąjungą, kad ir kas 
nutiktų“. AL 135 

Donato ir Francesca
Donato: „Dėmesingas dialogas, apimantis klausymą, dalijimąsi, bendrystę ir net ty-
los akimirkas leidžia dvasiai ugdyti mūsų santykius, instinktus, emocijas, troškimus, 
jausmus... Ir visa tai leidžia meilei augti!“.
Francesca: „Mūsų didelės ir mažos kasdienės neištikimybės vienas kitam ir mūsų kaip 
poros meilei aiškiai parodo, iš ko mes padaryti ir kaip iliuziška manyti, kad mudu 
abu esame pajėgūs sukurti tai, kas amžina, kas truks „amžinai“. Pasiekus šį tašką, 
vienintelė mūsų, kaip poros, galimybė yra leisti Dievo Malonei mus formuoti!“
„Dialogas yra itin tinkamas ir būtinas būdas, kaip santuokiniame gyvenime bei šeimoje 
patirti, išreikšti ir brandinti meilę. Tačiau tai yra ilgo ir reiklaus mokymosi vaisius.“ AL 
136
„Daug klausimų, dėl kurių diskutuoja poros, nėra rimti. Kartais tai būna smulkūs, 
nereikšmingi dalykai, tačiau nuotaiką labiausiai gadina išsakymo būdas arba nuostata, 
su kuria vedamas dialogas.“ AL 139
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 Kvietimas apmąstyti:
Pagalvokime apie mūsų gebėjimą palaikyti dialogą ir išklausyti. Su kokiais 
sunkumais susiduriame? Kokios yra mūsų stipriosios pusės?

 Užduotis šeimai:

Skirkime laiko šeimos dialogui mums rūpima tema. Kiekvienas turėtų dėti 
pastangas atidžiai įsiklausyti į kitus, nutildamas net ir viduje, klausant nekelti 
jokio triukšmo širdyje ar galvoje. (Plg. AL 137)

 Užduotis bendruomenei ar grupei:

Suorganizuokime renginį jaunimui ir susižadėjusiomis poromis, pakviesda-
mi susituokusias poras paliudyti apie tai, kaip jų tikėjimas padėjo jiems pa-
žvelgti į akis ir susidoroti su konkrečia baime ar problema.

Malda 

Viešpatie,
pašalink iš mūsų širdžių visas baimes.

Padėk pasitikėti Tavo meilės planu
mums, mūsų šeimai, mūsų bendruomenei.

Suteik, kad kiekviena šeima galėtų patirti 
Kristaus buvimo tarp jų namų sienų džiaugsmą.

Padėk mums ištikimai skirti laiko  
dialogui ir klausymui.

Suteik mums kantrybės kiekvieną dieną  
priimti didelę ir mažą neištikimybę

mūsų meilei.

Tegul mūsų gyvenimas tampa liudininku 
jaunimui, kaip tikėjimas gali padėti įveikti  

baimę, ir gali suteikti jėgų įveikti bet kokius 
sunkumus ir situaciją pakeisti į gera.

Amen.
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Meilei reikia apsaugos

Šventasis Tėvas

„Bažnyčiai tikrai reikia drąsios susituokusių porų ištikimybės sakramento malonei. 
Kiekviena pora turėtų liudyti krikščioniškos santuokos grožį, nepaisant kiekvienos 
dienos sunkumų ir iššūkių“.
„Nedaug žmogiškų džiaugsmų yra tokie stiprūs ir dideli kaip tas džiaugsmas, kai du vie-
nas kitą mylintys žmonės pasiekia ką nors, kas jiems kainavo didelių bendrų pastangų.“ 
AL 130
Santuokinė meilė pirmiausia saugoma ne kalbant apie neišardomumą kaip pareigą, bet 
stiprinant ją nuolatiniu augimu veikiant malonei. Meilė auga tik mums atsiliepiant 
į dieviškąją malonę gausesniais meilės aktais, dažnesniais, intensyvesniais, dosnesniais, 
švelnesniais, linksmesniais prisirišimo aktais. (Žr. AL 134)

Leopaldi šeima 
„Mums šeima yra gyvenimo pilnatvė!“
„Meilė (...) leidžia mums patirti davimo 
laimę, apstaus dovanojimosi be saiko, be 
reikalavimo atsilyginti, vien iš noro duoti 
bei tarnauti, kilnumą ir didingumą.“ AL 
94
„Tikra meilė brangina kitų sėkmes, ne-
laiko jų grėsme ir išsilaisvina iš pavydo 
kartaus skonio. Pripažįsta, kad visi turi 
skirtingų dovanų ir gyvenime žengia 
įvairiais keliais. Todėl stengiasi atrasti 
savo kelią į laimę, leisdama kitiems su-
rasti savuosius kelius.“ AL 95
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 Kvietimas apmąstyti:
Prisiminkime keletą akimirkų, kai jautėmės laimingi visiškai dovanodami save, 
vien iš meilės, išsižadėdami bet kokio noro įtvirtinti save

 Užduotis šeimai:

Padarykime ką nors šeimoje, kas išreikštų tą besąlygišką meilę, kurią gavome, ir 
mūsų jausmus.

 Užduotis bendruomenei ar grupei:

„Mūsų šeima yra ...“. Kiekvienas yra kviečiamas užbaigti sakinį, užrašant (arba 
nupiešiant) savo atsakymą ant didelio plakato, kurį galima pakabinti bendro nau-
dojimo vietoje.

Malda 

Jėzau, padėk mums patirti, kad net kai labai sunku,
meilė visada suteikia gyvenimui pilnatvę.

Kaip buvo jūsų šventoje Nazareto šeimoje, taip pat  
ir mūsų šeimai bei kiekvienai šeimai žemėje leisk “patirti davimo laimę,

apstaus dovanojimosi be saiko, be reikalavimo atsilyginti, 
vien iš noro duoti bei tarnauti.“ (AL 94)

Tegul mūsų džiaugsmas bus užkrečiamas ir mes galėsime  
liudyti kitiems kad meilės gestas - visada įmanomas.

Amen.
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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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