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Džiugiai liudyti šeimos Evangeliją
Stella Josiane (dukra)
„Geriausias būdas gyventi pagal Evangeliją šeimoje – liudyti kitiems. Suteikti
kitiems džiaugsmo sekti tavo pavyzdžiu“.
„Kad pakviestume jaunuolius karštai ir drąsiai priimti santuokos iššūkį, turime rasti
žodžius, motyvus ir liudijimus, kurie paliestų jautriausias jaunuolių stygas, jų gebėjimą
būti dosniems, įsipareigoti, mylėti ir net imtis didvyriškų darbų“. AL 40

Šventasis Tėvas
„Su kokiais pastoraciniais iššūkiais susiduria Bažnyčia, lydėdama šeimas? Santuokos
sakramento dėka krikščionių šeimos yra pagrindinis šeimų sielovados objektas. Kiekviena šeima gali būti pirmoji Evangelijos džiaugsmo liudytoja!“.
„Santuokos sakramento malone krikščioniškos šeimos yra pagrindiniai šeimos pastoracijos
subjektai, pirmiausia „džiugiu sutuoktinių ir šeimų, namų Bažnyčių, liudijimu“. „Būtina įgalinti patirtis, kad šeimos Evangelija yra džiaugsmas, kurio prisipildo visų „širdys
ir gyvenimas“, nes Kristuje esame išlaisvinti „iš nuodėmės, liūdesio, vidinės tuštumos ir
vienatvės“. AL 200
„Kad šeimos galėtų būti aktyvūs šeimų pastoracijos subjektai, būtinos „evangelizacinės ir katechetinės pastangos, nukreiptos į šeimos vidų“. AL 200
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Kvietimas apmąstyti:
Šeimos Evangelija yra džiaugsmas“: ar patyriau, kad šis džiaugsmas gali būti
net tada, kai gyvenime susiduriame su sunkumais? Mėginu prisiminti akimirką gyvenime, kai sunkumai vėliau atsiskleidė kaip džiaugsmo ir vilties
priežastis.

Užduotis šeimai:
Kokios vertybės sudaro mūsų šeimos gyvenimo pagrindą? Pirmiausiai aptariame tarpusavyje, o paskui jas užrašome, o paskui pasikabiname namuose.

Užduotis bendruomenei ar grupei:
Kaip mūsų bendruomenė gali atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus kvietimą
formuoti krikščioniškas šeimas, kad jos taptų džiaugsmingomis ir evangelizuojančiomis?

Malda
Viešpatie,
Tu sugalvojai ir sukūrei šeimą
kaip džiaugsmo vietą.
Išmokyk mus džiaugtis Tavo dovanomis
net ir sunkiausiomis dienomis,
kad visada sugebėtume
dovanoti šypseną,
apkabinti,
išklausyti tą, kuriam reikia išsikalbėti,
paguosti tą, kuris rauda.
Dėkojame, Viešpatie,
už daugybę kartų, kai buvome
apkabinti, paguosti ir išklausyti.
Amen.
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Šeimos yra būtinos, norint parodyti
jaunimui meilės Evangeliją
Josée Christiane (motina)
„Skelbti Evangeliją reiškia, kad gauta žinia turėtų mūsų širdis ir visą mūsų gyvenimą
užlieti džiaugsmu“.

Šventasis Tėvas
„Bendro rūpinimosi šeima dideliuose pastoraciniuose projektuose nepakanka.
Mums reikia naujos misionieriškos krypties: negalime apsiriboti teorija – turime
imtis konkrečių žmonėms rūpimų problemų. Jaunų žmonių rengimas santuokai yra
šeimos evangelizacijos ramstis“.
„Kviečiu krikščionių bendruomenes suvokti, kad lydėti sužadėtinius jų meilės kelyje yra
gėris joms pačioms. (...) Tos poros yra „vertingas turtas, nes (...) gali prisidėti prie paties
viso bažnytinio kūno audinio atnaujinimo: ypatingos draugystės forma, kuria jie gyvena,
gali tapti užkrečiama ir savo ruožtu skatinti auginti draugystę bei brolystę ir krikščionių
bendruomenę“. AL 207
„Galbūt santuokai geriau pasirengia tie, kurie iš savo tėvų, – besąlygiškai vienas kitą
pasirinkusių bei nuolat atnaujinančių savo apsisprendimą, – išmoko, kas yra krikščioniškoji santuoka“. AL 208

Giorgiana (duktė)
„Gyventi pagal Evangeliją reiškia rasti laiko gyventi išties kartu, mylint, dalijantis
ir patiriant vienybę“.
„Pastoraciniai veiksmai, kuriais siekiama padėti sutuoktiniams augti meile ir gyventi
šeimoje Evangelija, yra neįkainojama paspirtis jų vaikams rengiantis būsimam santuokiniam gyvenimui“. AL 208
„Meilei reikia dovanojamo laiko, visa kita nustumiant į antrą planą. Reikia laiko pasikalbėti, neskubant apsikabinti, pasidalyti planais, vienam kitą išklausyti, į vienas kitą
pažvelgti, vienas kitą įvertinti, sustiprinti santykį. Kartais problema yra karštligiškas
visuomenės ritmas arba darbo pareigų sąlygojamas laikas. Kartais problema yra tai, jog
kartu praleistas laikas nėra kokybiškas“. AL 224
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Kvietimas apmąstyti:
Mūsų užduotis – būti sėjos bendradarbiais, visa kita – Dievo darbas“ (plg.
AL 200). Pamąstykime, kaip praleidžiame laiką šeimoje, siekdami, kad visi
kartu gerai jaustumės. Ar pavyksta? Ar norėtume ką nors pakeisti, pradėdami nuo savęs?

Užduotis šeimai:
Apsvarstykime ir drauge nuspręskime, ar yra dalykų, kuriuos galėtume nukelti į antrą planą, kad šeimoje reguliariai galėtume kokybiškiau būti kartu.

Užduotis bendruomenei ar grupei:
Suplanuokite romantišką vakarą bendruomenės sužadėtinių poroms,
pasiūlydami jiems vakarienę ar užkandžius. Paprašykite išjungti mobiliuosius telefonus ir pakvieskite šį vakarą skirti bendravimui poroje. Vakaro
pabaigoje pakviesime juos kartu pasimelsti: iš pradžių jis melsis už ją, o
paskui ji - už jį.

Malda
Viešpatie,
palaimink mūsų namus,
tegul jie bus meilės ir
priėmimo vieta.
Padėk mums įsisąmoninti,
kad dovanodami kitiems mūsų
šeimos šilumą,
mes ne pareigą vykdome,
o džiugia širdimi atsiliepiame
į Tavąjį troškimą,
kad kiekvienam šios žemės
gyventojui būtų paskelbta
šeimos Evangelija.
Amen.
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Jaunų žmonių rengimas
santuokiniam gyvenimui
Šventasis Tėvas
„Reikalingi katechumenato kursai, kurie parengtų ne tik santuokos šventimui, bet
ir vedybiniam gyvenimui. Turime peržiūrėti pasirengimą santuokai, kad padėtume
jauniems žmonėms dar vaikystėje atrasti, kad santuoka tikrai yra pašaukimas“.
„Be to, pravartu surasti būdų, kaip pasitelkiant (…) šeimas ir įvairias pastoracines priemones pasiūlyti tolimąjį rengimą, padedantį bręsti jų meilei artumo kupinu lydėjimu
bei liudijimu. Mokymasis mylėti nėra kokia nors improvizacija nei gali būti trumpo
kurso iki santuokos šventimo tikslas. Kiekvienas asmuo santuokai iš tikrųjų rengiasi nuo
gimimo. Visa, ką gauna iš šeimos, juos turėtų įgalinti mokytis iš savo istorijos bei padaryti
gebančius visiškai ir galutinai įsipareigoti“. AL 208
„Žmogaus sielą pasotina ir patenkina ne žinių gausa, bet vidinis dalyko pajautimas ir
paragavimas.“ Galvoje turimas tam tikras „įvesdinimas“ į Santuokos sakramentą, suteikiantis tai, ko reikia su tinkamiausiu nusiteikimu sakramentui priimti ir tvirtesniam
šeimos gyvenimui pradėti“. AL 207

Jules José (tėvas)
„Todėl pageidautina, kad sielovados darbuotojai būtų gerai susipažinę su didžiaisiais
pokyčiais ir klausimais, kurie šiandien liečia šeimą; reikalinga tokia formacija, kuri
konkrečiai atsilieptų į šiuos klausimus ir pokyčius“.
„Išryškėja poreikis „tinkamiau ugdyti kunigus, diakonus, vienuolius ir vienuoles, katechetus ir kitus pastoracijos darbuotojus“. (...) Seminaristai turėtų gauti platesnį tarpdisciplininį ugdymą sužadėtuvių ir santuokos srityje, ne vien dogminį. (...) Šiuo atžvilgiu
naudinga gyvenimo seminarijoje tarpsnius jungti su gyvenimo parapijoje laikotarpiais,
suteikiančiais galimybę labiau susidurti su konkrečia šeimų tikrove. Juk per visą savo
pastoracinį gyvenimą kunigas pirmiausia susitinka su šeimomis“. (plg. AL 202-203)
„Profesionalūs specialistai, ypač turintys lydėjimo patirties, padeda įgyvendinti pastoracinius pasiūlymus atsižvelgdami į šeimų realią situaciją ir konkrečius rūpesčius. „Konkrečiai pastoraciniams darbuotojams skirti ugdymo kursai ir programos gali įgalinti juos
rengimosi santuokai kelią įtraukti į platesnę bažnytinio gyvenimo dinamiką.“ Visa tai
jokiu būdu nemenkina pamatinės dvasinio vadovavimo, Bažnyčios ir Sutaikinimo sakramento neįkainojamų dvasinių išteklių vertės, bet šitai tik papildo“. AL 204
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Kvietimas apmąstyti:
Prisimenu žmones, kurie mano gyvenime buvo teigiamo šeimos gyvenimo
pavyzdys ir dėkoju Viešpačiui, kad man juos dovanojo.

Užduotis šeimai:
Kartu perskaitykime keletą paragrafų iš apaštališkojo paraginimo „Christus
Vivit“ apie Evangelijos skelbimą jaunimui, o paskui aptarkime juos drauge
(pavyzdžiui, nr. 44, 257, 264 žr. https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/ap-paraginimai/2019-03-25_christus-vivit).

Užduotis bendruomenei ar grupei:
Pasiūlykime bendruomenei melstis už jaunus žmones ir jų pašaukimą. Kas
nori, gali užrašyti maldą ant storesnio popieriaus lapelio ir įdėti ją į krepšelį.
Kas pasimels, išeidamas tegu palieką maldą krepšelyje, bažnyčios gale, kad
kiekvienas įžengęs į bažnyčią, galėtų kreiptis į Tėvą brolio malda.

Malda
Viešpatie Jėzau,
meldžiame Tave už jaunus žmones,
kad jie savo šeimose
patirtų meilės galią.
Meldžiame Tave už sužadėtinius,
kad jie suprastų, jog santuoka
diena iš dienos
reikalauja tokių pačių pastangų
kaip amatininko darbas.
Meldžiamės už mūsų
bendruomenės šeimas,
kad būtų stiprios, tvirtos
ir džiaugsmingos meilės
liudytojos.
Amen.
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Pasiekti kiekvieną šeimą
Šventasis Tėvas
„Ugdomosios programos turėtų tęstis bent pirmuosius dešimt santuokinio gyvenimo metų, kad šeimos jaustųsi lydimos - ne tik kunigų, bet ir kitų šeimų - savo kasdienio gyvenimo džiaugsmuose bei sunkumuose, ir nenusiviltų. Visada prisimindamos, kad kiekviena krizė gali tapti širdies atnaujinimo etapu, ištariant naują „taip“,
kuris brandina meilę“.
„Kita vertus, norėčiau pabrėžti, kad šeimų pastoracijai tenka iššūkis padėti atrasti, kad
santuoka nėra kas nors, kas jau baigta. (...) Žvilgsnis krypsta į ateitį, kurią diena po
dienos reikia statydinti padedamiems Dievo malonės, ir kaip tik todėl negalvojama, kad
sutuoktinis tobulas. Reikia atsisakyti iliuzijų ir priimti žmogų tokį, koks jis yra: netobulas, pašauktas augti, esantis kelyje. (...) Jaunavedžiams šitai aiškiai ir realistiškai būtina
parodyti nuo pat pradžių, kad jie suvoktų, jog tai tik pradžia. Ištariamas „Taip“ vienas
kitam yra pradžia kelionės“. AL 218

Jules José (tėvas)
„Šiandien poroms labai reikia jausti Bažnyčios artumą per jos sielovados darbuotojus: artumą, kuris suteikia saugumo, artumą, kuris moka atsiliepti į jų rūpesčius“.

Josée Christiane (motina)
„Mums reikia žinios, kuri padrąsintų netikrumo akivaizdoje“.
„Vieta, kur patyrusios poros galėtų padėti jaunesnėms, (...) yra parapija. Sykiu pabrėžtini tokie dalykai kaip šeimų dvasingumas, malda ir dalyvavimas sekmadieninėje Eucharistijoje. Poras būtina raginti reguliariai susitikti, kad jos puoselėtų dvasinio gyvenimo
augimą bei solidarumą konkrečių gyvenimo iššūkių sūkuryje“. AL 223

Šventasis Tėvas
„Kaip Bažnyčia norime pasiekti kiekvieną šeimą, lydėti jas atrandant
geriausius būdus įveikti sunkumus, su kuriais susiduria“.
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Kvietimas apmąstyti:
Kokių pasiūlymų norėtume duoti sužadėtiniams, jauniems sutuoktiniams
ar sunkumus patiriančioms poroms? Ar esame pasirengę šiuos pasiūlymus
pirmiausia skirti sau?

Užduotis šeimai:
Pasikvieskime vakarienei jauną sutuoktinių ar sužadėtinių porą, kad puoselėtumėte su jais draugystę.

Užduotis bendruomenei ar grupei:
Kaip savo bendruomenėje galėtume suorganizuoti „išklausymo laiką“, per kurį
sutuoktinių ar sužadėtinių poros galėtų susitikti su specialistais ar tiesiog būti
priimtos į šeimas, kurios atsiveria kitiems, norėdamos jas priimti ir išklausyti?

Malda
Viešpatie Jėzau,
suteik mūsų bendruomenei
savo Šventosios Dvasios,
kad galėtume rasti būdų,
kaip „pasiekti kiekvieną šeimą
ir padėti joms atrasti
geriausią būdą įveikti
sunkumus, su kuriais
susiduria“*.
Tegul mūsų namų durys
visada bus atviros pasidalyti
džiaugsmo akimirkomis,
padėti sunkumų valandą,
kartu su kitomis šeimomis
savo maldomis kreiptis į Tėvą.
Amen.

*Popiežius Pranciškus
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Kvietimas skaityti
Amoris Laetitia
KAI KURIOS PASTORACINĖS
PERSPEKTYVOS
Amoris Laetitia, 199-258 skyreliai

Nuoroda į apaštališkąjį paraginimą

Amoris Laetitia

Dobo šeima, Kongo Demokratinė Respublika
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Šeimos meilė: pašaukimas ir šventumo kelias
Dangiškasis Tėve,
Ateiname Tavo akivaizdon
padėkoti už didžiąją šeimos dovaną.
Meldžiamės Tau už visas Santuokos sakramentu pašventintas šeimas.
Tegul kiekvieną dieną jos iš naujo atranda gautas malones,
ir kaip mažosios 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.
Meldžiamės Tau 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, tarnaudami 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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