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Ugdymas, padedantis įveikti šiandienos iššūkius
Massimo
„Mes esame Massimo ir Patrizia, italų misionierių šeima, susituokusi 25 metus. Auginame 12 vaikų. Gyvename Mastrichte, Olandijoje, kaip keliaujantys misionieriai“.

Javieras
„Mes esame Javieras ir Araceli. Turime 10 vaikų ir laukiamės 11-ojo. Esame
misionieriai Sankt Peterburge, Rusijoje“.
„Kūrėjas leido vyrui ir moteriai šitaip dalyvauti jo kuriamajame darbe ir sykiu padarė
juos savo meilės įrankiais, per žmogaus gyvybės perdavimą jų atsakomybei patikėdamas
žmonijos ateitį.“ AL 81

Šventasis Tėvas
„Šeima turi prigimtinį pašaukimą auklėti vaikus. Neatsisakykite susilaukti vaikų būgštaudami, kad nesugebėsite jų išauklėti ir paruošti pasitikti gyvenimo iššūkius bei atsakomybę! Būti tėvais reiškia mylėti ir trokšti atskleisti tai, kas kituose yra geriausia“.
„Šeima negali atsižadėti būti paramos, lydėjimo, vadovavimo vieta, ji turi iš naujo pergalvoti savo metodus ir atrasti naujų išteklių“. AL 260
„Jei branda būtų tik išskleidimas to, kas yra genetiniame kode, darbo daug nebūtų. (...)
Kiekvienas vaikas neišvengiamai nustebina mus savo planais, kylančiais iš tos laisvės ir
netelpančiais į mūsų schemas, ir gerai, kad taip yra.“ AL 262

Patricija
„Stengiamės taip elgtis, nepaisant mūsų silpnumo: nuo mažumės vestis su savimi
vaikus į Eucharistiją, melstis su jais ryte ir vakare, prieš valgį, o ypač sekmadieniais,
sukuriant namuose įtraukiančią šventės atmosferą , kai tėvas kiekvieno iš jų klausia:
„Kaip Dievo žodis apšviečia tavo gyvenimą?“ Per šį dialogą vaikai įpranta augti, žinodami, kad Dievas yra ir veikia jų gyvenime“.
„Vaikų auklėjimą turėtų ženklinti tikėjimo perdavimas, kuris šiandien susiduria su sunkumais dėl dabartinės gyvensenos, darbo laiko, šiandienio sudėtingo pasaulio, kuriame
daug kas, kad išgyventų, karšt¬ligiškai skuba. Nepaisant to, šeima ir toliau turi išlikti
vieta, kur mokomasi suvokti tikėjimo motyvus bei grožį, melstis ir tarnauti artimui.“
AL 287
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Invitation to reflect
Vaikų ugdymas: pašaukimas, iššūkis ir džiaugsmas

experience every day how dialogue is fundamental in every relationship. In
relationship with Jesus: how fundamental is dialogue with Him? Among the
ny words I hear during the day, am I able to find time to listen to the Word
Kvietimas apmąstyti:
esus?
Kasdien patiriame, koks svarbus yra dialogas bet kuriame santykyje. Puose-

Family activity
lėjant santykį su Jėzumi: kiek man yra esmingas dialogas su Juo? Ar sugebu

tarp daugybės per dieną girdimų žodžių rasti laiko įsiklausyti į Jėzaus žodį?

find time in the evening to spend as a family talking together about the
Užduotis šeimai:
As parents, let’s pay particular
attention during dinner to listen to what our
dren talk about.Vakare raskime laiko su visa šeima aptarti praėjusią dieną. Kaip tėvai, per vakarienę ypač atidžiai klausykimės, apie ką kalba mūsų vaikai.

Community Užduotis
or groupbendruomenei
activity ar grupei:

Galime
paprašyti
šeimų
atverti savo
namų Bažnyčios
duris melstis
kartu with
su
could ask families
to open
their
domestic
Church
to pray together
along
kitomis šeimomis.
er families.

Prayer

Malda

d,
Viešpatie,
h us to make our išmokyk
familiesmus savo šeimas
es where our childrenpaversti vietomis,
kuriose mūsų vaikai
erience a lived faith.patirtų gyvą tikėjimą.

neprarasti
p us not to lose ourPadėk
trustmums
in your
help
pasitikėjimo Tavo pagalba
vercome the challenges
įveikiant šiandieninės
visuomenės
today’s society places
on us. iššūkius.
Išliek savo Šventąją Dvasią

d your Holy Spirit kiekvienai šeimai,
kad mūsų širdys atsivertų
r every family
atpažinti gyvą Tavo veikimą
hat our hearts might
be open
net ir mūsų mažoje namų
ecognising how you manifest
yourself alive
Bažnyčioje.
n in our small domestic Church.

en

Amen

Massimo ir Patricija Paoloni

Massimo e Patrizia Paoloni
3
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Pasakyti „taip“ Kristui
Šventasis Tėvas
„Tėvystė ir motinystė yra nepakeičiami vaidmenys. Motinystė sugeba parodyti meilę
ir apsaugoti žmogiškąjį silpnumą. Tėvystė atskleidžia vaikui neištirtus gyvenimo horizontus ir nustato moralinio gyvenimo ašį, kuri jam leis drąsiai įgyvendinti savojo
gyvenimo užmojį. Ne vien tai. Kiekviena mama savo vaikui primena, kad jo egzistencijos šaknys glūdi Tėve iš didžiosios T raidės, – Dievas jo troško. Šis suvokimas
gimdo tikėjimą. Visų svarbiausia, iš tikrųjų, yra padėti naujoms kartoms pasakyti
„taip“ Kristui, kad Dievas galėtų apsireikšti jų gyvenime ir vesti juos už rankos“.
„Tikėjimas yra Dievo dovana. (...) Tam reikia šauktis Dievo veikimo širdyse, ten, kur negalime įsiskverbti. (...) Tada sužinome, kad esame ne dovanos šeimininkai, bet rūpestingi
valdytojai. Vis dėlto mūsų kūrybiškos pastangos yra indėlis, leidžiantis bendradarbiauti
su Dievo iniciatyva.“ AL 287
„...dvasinė patirtis ne peršama, bet siūloma jų laisvei. Esmingai svarbu, kad vaikai konkrečiai matytų, jog malda jų tėvams iš tikrųjų svarbi. Todėl maldos akimirkos šeimoje
ir liaudies pamaldumo apraiškos gali evangelizuoti paveikiau nei visos katechezės ir visi
pokalbiai.“ AL 288

Javieras
„Žinome, kad pagrindinė misija yra perteikti jiems tikėjimą, mokyti krikščioniškai
gyventi... Taip jie nuo mažens išmoko gyventi su Dievu, išmoko, kad gali atleisti
vienas kitam, kad gali mylėti kitaip – kaip Dievas myli, kad gali atrasti visiškai kitokį
gyvenimo būdą. Mes apsisprendėme gyventi Bažnyčioje, – to paties norėtume ir
jiems. Kaip šeima susivienijame maldoje, žinodami, kad Viešpats yra tarp mūsų ir
kasdien mums padeda, palaiko ir drąsina“.
„[...] poros, tėvai ir motinos, brangintini kaip veiklūs katechezės subjektai (…). Šeimos
katechezė padeda kaip veiksmingas metodas jaunus tėvus ugdyti bei leisti jiems suvokti
savo kaip savo šeimos evangelizuotojų užduotį.“ AL 287
„Norint perduoti tikėjimą būtina, kad tėvai iš tikrųjų gyventų pasitikėjimu Dievu, jo
ieškotų, jaustų jo poreikį, nes tik taip „viena karta girs kitai tavo darbus ir skelbs tavo
galybę“ (Ps 145, 4), o „apie tavąją ištikimybę tėvai pasakos vaikams“ (Iz 38, 19). Tam
reikia šauktis Dievo veikimo širdyse, ten, kur negalime įsiskverbti.“ AL 287
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Vaikų ugdymas: pašaukimas, iššūkis ir džiaugsmas

Invitation to reflect

ereading the HOLY FATHER’S
words, let us reflect on our way of being a
Kvietimas apmąstyti:
ther and mother. What actions can concretely convey to our children that we
Skaitydami Šventojo Tėvo žodžius, susimąstykime apie tai, kokie tėvai ir
ve chosen to found
our lives in God?
motinos esame. Kokie konkretūs mūsų gestai liudija vaikams, kad savo
pagrindu esame pasirinkę Dievą?
Familygyvenimo
activity

Užduotis šeimai:
t us share with our children why we have chosen to live in the Church.
Atskleiskime savo vaikams, kodėl nusprendėme gyventi Bažnyčioje?

CommunityUžduotis
or group
activity ar grupei:
bendruomenei

Kaip
galėtume sužadinti
tėvųparents
norą ir ugdyti
kad jie būtų katechetais
ow could we raise
awareness
and train
to bejuos,
catechists?
pirmiausiai savo vaikams?
ow can our community encourage and appreciate catechesis done by parents
Kaip mūsų bendruomenė galėtų padrąsinti ir branginti tėvų (savo vaikams
th their own children
or withinvedamas
the community?
ar bendruomenei)
katechezes?

PrayerMalda

Tave,
Viešpatie,
praise you, Lord, forŠloviname
the gift of
faith.
už tikėjmo dovaną.
ank you for the gift Dėkojame
of Baptism,
už Krikšto dovaną,
t made our children
Yourvaikus
children.
kuris mūsų
padarė Tavo vaikais.

Meldžiame Tave,
kad mūsų liudijimas mūsų vaikams
pray that
parodytų, kad Tu esi kasdienių mūsų
witness
pasirinkimų versmė;
Tu esi uola,
ght direct our children
ant kurios nusprendėme statyti
You as the source of the
savochoices
gyvenimą ir savo šeimą;
make each day. Tu esi Tėvas, nuo amžių jų troškęs
Ir mylintis juos Meile,
Kuri geba dovanoti motinišką
u are the rock
saugumą ir tėvišką drąsą.

which we have chosen to build
Amen
life and our family.

u are the Father who has always desired them,
o loves them with a Love that knows how to provide
protection of a mother and the courage of a father.

Martinezų šeima
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3
Ugdyti
jausmų
Education
in the
areapasaulį
of affectivity
HOLY FATHER
Šventasis Tėvas
“In an age in which sexuality is often reduced to mere consumption, to the use of

„Epochoje,
kai seksualumas
susiaurinamas
iki gryno
pasinaudojiothers,
families
have the taskdažnai
to educate
their children
in thevartojimo,
area of affectivity
and
mo
kitu,
šeimoms
tenka
užduotis
ugdyti
savo
vaikų
jausmų
pasaulį,
puoselėti
atsasexual responsibility, respectful of the dignity of the person”.
kingą seksualumą, gerbiantį asmens orumą“.
“But who speaks of these things today? Who is capable of taking young people seriously?
„Tačiau
kasthem
šiandien
apie tai
kalba? for
Kasa geba
į jaunuolius
rimtai?sex
Kas
padeda
Who
helps
to prepare
seriously
greatžvelgti
and generous
love? Where
education
jiems
iš tikrųjų
rengtis
ir dosniai
is
concerned,
much
is at didžiai
stake”. AL
284 meilei? Į lytinį auklėjimą žiūrima pernelyg
lengvabūdiškai.“AL 284
“A sexual education that fosters a healthy sense of modesty has immense value, however
„Lytinis
auklėjimas,
išsaugantis
sveiką
gėdos ajausmą,
nepaprastai
vertingas,
net jei
much
some
people nowadays
consider
modesty
relic of ayrabygone
era. Modesty
is a natural
šiandien
kai
kas
mano,
jog
tai
praeities
dalykas.
Toks
jausmas
yra
prigimtinė
asmens
means whereby we defend our personal privacy and prevent ourselves from being turned
gynyba,
sauganti
jo vidųAL
ir neleidžianti
jam virsti grynu objektu.“ AL 2842
into
objects
to be used”.
282

Massimo:
Maksimas

“We areesame
alwayslabai
attentive
the dangers
of theypač
world,
especially
regarding thetechuse
„Visada
atidūstopasaulio
pavojams,
santykyje
su naujosiomis
of
new
technologies.
We
are
very
aware
of
the
dangers
hidden
behind
them
so
we
nologijomis. Puikiai suprantame, kokie pavojai ten slypi, todėl esame itin budrūs.
are
very
vigilant.
We
try
to
protect
them
–
we
encourage
them
to
use
the
computer
Stengiamės juos apsaugoti: kviečiame kompiuteriu naudotis bendrose erdvėse, mobilų
in
common
spaces.tikWe
give them aYpač
cell kviečiame
phone only
when they
become
adults.nuoWe
telefoną
duodame
paaugusiems.
puoselėti
skaistumo
dorybę,
especially
encourage
them
to
practice
the
virtues
of
chastity,
humility,
sincerity
–
not
lankumą ir nuoširdumą. Tačiau ne moralizuojame, o dalinamės su jais savo asmenine
moralistically
– but sharing
our personal
experience
them,tad
because
have
patirtimi, nes matėme,
kad Viešpats
padėjo mums
mūsų with
gyvenime,
padės irwe
jiems“.
seen that the Lord has helped us in our lives and he will help them too”.
„Auklėjamąjį tėvų ir vaikų susitikimą palengvina arba apsunkina vis įmantresnės ko“The
educational
process that
occurs between
children
can be helpedjos
or gali
hindered
munikavimo
ir pramogų
technologijos.
Kaiparents
jomis and
tinkamai
naudojamasi,
būti
by
the
increasing
sophistication
of
the
communications
and
entertainment
media.
When
naudingos (...) Tos priemonės, užuot priartinusios, kartais atitolina, kai, pavyzdžiui,
well
used,metu
thesekiekvienas
media canbūna
be helpful.
We know
sometimes
theyarba
can keep
people
valgymo
sutelkęs[…]
dėmesį
į savothat
mobilųjį
telefoną
kai vienas
apart
rather
than
together,
as
when
at
dinnertime
everyone
is
surfing
on
a
mobile
phone,
sutuoktinis užmiega laukdamas kito, kuris valandas leidžia su kokiu nors elektroniniu
or
when one
fallsignoruoti
asleep waiting
the other who
spends
hours playing
with an
prietaisu.
(...)spouse
Nevalia
naujų for
komunikavimo
formų
keliamų
pavojų vaikams
electronic
device.
[…]
We
cannot
ignore
the
risks
that
these
new
forms
of
communication
ir paaugliams, kurie kartais tampa apatiški ir atitolsta nuo realaus pasaulio. Toks „techpose
for children
anddaro
adolescents;
at timesmanipuliuojamus
they can foster apathy
and turėdami
disconnectsavanaufrom the
nologinis
autizmas“
juos lengviau
tų, kurie
real
world.
This
‘technological
disconnect’
exposes
them
more
easily
to
manipulation
by those
diškų interesų mėgina įsiskverbti į jų giliausią vidų.“ AL 278
who would invade their private space with selfish interests”. AL 278
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nging area, how are we educating our children about affectivity
eir own bodies?
Vaikų ugdymas: pašaukimas, iššūkis ir džiaugsmas

y/community activity
Kvietimas apmąstyti:

apie tai, koks yra mano santykis su technologijomis ir kaip ugdoe proposals Susimąstau
to educate
ourselves in the use of technology.
me savo vaikus jomis nudotis. Kaip tokiame sudėtingame šiandienos pasaulyjedown
ugdome savo
vaikų
jausmingumą
ir pagarbą
savocell
kūnui?
can plan some
time
from
television
and
phones:

Užduotis šeimai / bendruomenei:

Pateikime keletą pasiūlymų, kaip mokytis sumaniau naudotis technologijor week
(during
whichpavyzdžiui,
we can
organise
something
fun
to do
nuspręsti
tam tikru
metu nesinaudoti
mobiliaisiais
Prayer mis. Galime,
ir nežiūrėti televizijos:
• valgant
• vieną vakarą per savaitę (tada visi drauge ką nors smagaus veikiame)
• kartu organizuojamos ekskursijos metu

g together
our children that waiting
proposals forPasiūlome,
the positive
usebūtų
ofgalima
our naudotis
devices,
for example:
kaip pozityviai
prietaisais,
pavyzdžiui:
desire
• paraginame savo vaikus išmokyti naudotis kompiuteriu ar planšete pagyn teach an elderly
how to use a computer/tablet
venusį person
žmogų
comes the conscious
choice
• skiriame laiko per vaizdo skambutį išklausyti toli esančius ir vienišus žmones.
o listen to a person who is far away and lives alone, through a

ant
Malda
ressive,
Viešpatie Jėzau,
e capable of making
padėk mums ugdyti savo
ous choices. vaikų gebėjimą išlaukti.

Prayer

Sugebėti duoti laiko,
kad troškimas įgytų aiškų
pavidalą ir taptų
sąmoningu sprendimu
dovanoti save.

Padėk mums būti budriems,
bet neslėgti jų,
kad ateityje taptų pajėgūs
laisvaiwaiting
ir savarankiškai
children that
apsispręsti.
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our
desire
comes the consciousAmen.
choice

ant
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engagement as a period of maturation in view of marriage”.
Amoris Laetitia
“It is not easy to approach the issue of sex education in an age when sexu
be trivialized and impoverished.
4 It can only be seen within the broader
an education for love, for mutual self-giving. In such a way, the langua
Mokyti laukti ir gerbti savo kūną
would not be sadly impoverished but illuminated and enriched. The se
be directed through a process of growth in self-knowledge and self-cont
Šventasis Tėvas
nurturing
valuable capacities for joy and for loving encounter”. AL 280
„Šia prasme, sielovada turėtų padėti šeimoms įsisavinti esmines žmogiškąsias vertybes: drovumas,
pagarba
vyro ir
skirtumams,
kūno pažinimas
priėmimas,expressions o
“The
important
thing
is moters
to teach
them sensitivity
to irdifferent
savęs dovanojimo santuokoje prasmė, sužadėtuvių, kaip brendimo laiko, vertė“.
concern and care, loving respect and deeply meaningful communication. All o
„Sunku imtis lytinio auklėjimo epochoje, kai lytiškumą linkstama subanalinti ir nuskurthem
forauklėjimas
an integral
andmeilės,
generous
gift vienas
of self
that
willkontekste.
be expressed, follo
dinti. Toks
suvoktinas
dovanojimosi
kitam
ugdymo
Tada lytiškumo kalba
apgailėtinai
bet apšviečiama.
commitment,
in bus
thenegift
of theirnuskurdinama,
bodies. Sexual
union inSeksualinį
marriage will th
instinktą galima ugdyti pažįstant save ir plėtojant gebėjimą tvardytis, taip padedant
sign
of an all-inclusive
commitment,
enriched
rastis vertingam
gebėjimui džiaugtis
ir susitikti mylint.“
AL 280by everything that has precede
„Svarbu
mokyti juos įvairių
meilės
išraiškų,
abipusio
švelnumo,for our own
“An
appreciation
of our
body
as male
orrūpinimosi,
female ispagarbaus
also necessary
prasmingo bendravimo. Visa tai rengia sveikam ir dosniam dovanojimuisi, po viešojo
in
an encounter with others different from ourselves. In this way we can j
įsipareigojimo pasireiškiančiam kūno dovana. Lytinis susijungimas santuokoje tada atthe
specific
gifts ofįsipareigojimo,
another man
or woman,
the kelio,
workženklas.“
of God the Cre
rodo kaip
visa apimančio
apvainikuoto
viso ankstesnio
AL 283 enrichment”. AL 285
mutual
„Norint pažinti save per susitikimą su kitu, kuris skirtingas nuo manęs, taip pat būtina
branginti savo kūno moteriškumą ar vyriškumą. Tada bus įmanoma džiugiai priimti
kito ar kitos dovaną kaip Dievo Kūrėjo darbą ir vienam kitą praturtinti.“ AL 285
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Vaikų ugdymas: pašaukimas, iššūkis ir džiaugsmas

Užduotis šeimai:
Kartą per savaitę ar mėnesį surenkime kino vakarą kartu su savo vaikais, parinkdami filmą ir žmogiškos meilės tema. Po to jį aptarkime.

Užduotis bendruomenei ar grupei:
Organizuokite kino forumą: sudarykime sąrašą filmų, gvildenančių tokias temas kaip jausmai, sužadėtuvės, poros santykiai. Pakvieskime bendruomenės
jaunimą kartu juos pasižiūrėti, o paskui pasidalinti įspūdžiais bei kilusiomis
mintimis. Aptarime turėtų dalyvauti ekspertai bei savo patirtimi pasidalinti šeimos ar poros.

Malda
Viešpatie Jėzau,
padėk mums savo vaikuose
subrandinti tyrą žvilgsnį
į savo kūną.
Žvilgsnį, kuris juos skatintų
jį priimti, rūpintis juo
ir gerbti.
Suteik mums malonę,
kad sugebėtume savo veiksmais
išreikšti pagarbą kitam,
pradedant nuo savo
sutuoktinio.
Padaryk, kad mūsų šeimos
taptų žmogiškojo ir
krikščioniškojo augimo vieta,
idant kiekvieno grožis
pilnai atsiskleistų.
Amen
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Amoris Laetitia

Kvietimas skaityti
Amoris Laetitia
STIPRINTI VAIKŲ AUKLĖJIMĄ
Amoris Laetitia, VII skyrius, 259-290 skyreliai
Nuoroda į apaštališkąjį paraginimą

Amoris Laetitia

AmorisAmoris
laetitialaetitia
Amoris laetitia

Invitation
Invitation
to read
to read
Amoris
Amoris
Laetitia
Laetitia
“Towards
“Towards
a Better
a Better
Education
Education
of Children”
of Children”
Amoris
Amoris
Laetitia,
Laetitia,
Chapter
Chapter
Seven,
Seven,
259-290
259-290

LinkLink
to thetoApostolic
the Apostolic
Exhortation
Exhortation
AMORIS
AMORIS
LAETITIA
LAETITIA

Invitation to read Amoris Laetitia
“Towards a Better Education of Children”
Amoris Laetitia, Chapter Seven, 259-290
Link to the Apostolic Exhortation AMORIS LAETITIA
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Vaikų ugdymas: pašaukimas, iššūkis ir džiaugsmas

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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