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Žmogaus trapumas

Šventasis Tėvas
„Šiandien šeimų trapumas yra rimtai išbandomas. Visi esame silpni, o santykių suiri-
mas, skyrybos, gyvenimas susidėjus paliečia daugybę šeimų pasaulyje. Bažnyčios už-
duotis eiti link tų, kurie trokšta likti Dievo artumoje, ir jiems padėti suklupimus bei 
kančią perkeisti į galimybę siekti evangelinės pilnatvės“.
„Visų šių situacijų reikia imtis konstruktyviai [...] Taip su samariete elgėsi Jėzus 
(plg. Jn 4, 1–26): savo žodžius nutaikė į jos jaučiamą tikros meilės troškimą, kad išlais-
vintų ją iš visko, kas temdė jos gyvenimą, ir atvestų į pilnatvišką Evangelijos džiaugsmą.“ 
AL 294
„Jėzus nori Bažnyčios, dėmesingos gėriui, kurį Šventoji Dvasia skleidžia tame, kas silp- 
na“. AL 294 
„Savaime suprantama, būtina raginti brandinti sąžinę, kuri būtų apšviesta, išla-
vinta ir lydima ganytojų atsakingos bei rimtos įžvalgos, ir vis labiau pasitikėti malone“. 
AL 303

Likesya šeima 
„Trapesnes šeimas derėtų lankyti, apsikeisti su jos nariais nuomonėmis, pasistengti su-
prasti. Joms reikalingi dvasinio pobūdžio patarimai, atkuriantys pasitikėjimą savimi“.
„Jėzus tikisi, kad [...] tikrai prisiliesime prie konkretaus kitų gyvenimo ir pažinsime 
švelnumo jėgą. AL 308
„Pati Evangelija iš mūsų reikalauja atsisakyti teisimo ir pasmerkimo (...)  Esame pašauk-
ti praktikuoti gailestingumą, nes gailestingumas pirmiausia buvo parodytas mums 
patiems.“ (plg. AL 308; AL 310)



 Kvietimas apmąstyti:

Mūsų šeima taip pat paženklinta silpnumo. Aš sugebu įžvelgti „gėrį, kurį 
Dvasia skleidžia tame, kas silpna“?

 Užduotis šeimai:

Paskirkime vieną ramų vakarą drauge su vaikais aptarti, kokios, mūsų many-
mu, yra mūsų tarpusavio santykių silpnosios vietos ir kokie „ginklai“ galėtų 
mums padėti jas įveikti. 

 Užduotis bendruomenei ar grupei:

Pasiūlykime bendruomenei pasižiūrėti filmą apie atsparumą (gebėjimą ne 
tik išbūti sunkumuose, bet ir suteikti naują impulsą savo gyvenimui).  Po 
peržiūros galima pasiūlyti mažesnėse grupėse pasidalinti mintimis, ką šis 
filmas kalba mano gyvenimui? 

Malda

Viešpatie, 
Padėk mums suprasti, kad mūsų 

ribotumas netrukdo reikštis  
tavajam gailestingumui.
Padėk mums neatmesti  

Evangelinio idealo vien todėl, kad jis 
atrodo taip sunkiai pasiekiamas.
Dovanoki mums savo Šventąją  

Dvasią, idant nesėkmės ir kentėjimai 
taptų nauja galimybe tapti  
geresniais ir tęsti kelionę 

Evangelinės pilnatvės link.
Leisk, kad sugebėtume aptikti gėrį,

kurį Tu sėji mūsų trapumo 
dirvonuose.

Amen.
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Invitation to refl ect

Our family has its weaknesses too. Am I able to recognize the «goodness the Holy 
Spirit sows in the midst of human weakness»?

Family activity

Let’s take some time one evening and, together with our children, try to list what 
our weaknesses might be regarding how we relate to one another, and how we 
might equip ourselves to face them.

Community or group activity

Let’s propose watching a fi lm on resilience (knowing how to overcome diffi  culties 
in order to give new impetus to one’s own life). After watching it, a sharing in 
small groups can be proposed: what does this fi lm have to say about my life? 

Invitation to refl ect

Our family has its weaknesses too. Am I able to recognize the «goodness the Holy 
Spirit sows in the midst of human weakness»?

Family activity

Let’s take some time one evening and, together with our children, try to list what 

might equip ourselves to face them.

Community or group activity

Let’s propose watching a fi lm on resilience (knowing how to overcome diffi  culties 

Prayer

Lord,
help us understand that our limitations
are not an obstacle for your mercy.

Help us not reject 
the ideals of the Gospel
because they seem diffi  cult to achieve.

Grant us your Holy Spirit
so that our failures and suff erings 
can be transformed into opportunities
to improve as we
continue along our journey 
toward the fullness of the Gospel.

Make us capable of accepting the goodness
You sow in the midst of our weaknesses.

Amen

Accompanying weakness

3

Invitation to refl ect

Our family has its weaknesses too. Am I able to recognize the «goodness the Holy 
Spirit sows in the midst of human weakness»?

Family activity

Let’s take some time one evening and, together with our children, try to list what 
our weaknesses might be regarding how we relate to one another, and how we 
might equip ourselves to face them.

Community or group activity

Let’s propose watching a fi lm on resilience (knowing how to overcome diffi  culties 
in order to give new impetus to one’s own life). After watching it, a sharing in 
small groups can be proposed: what does this fi lm have to say about my life? 

Invitation to refl ect

Our family has its weaknesses too. Am I able to recognize the «goodness the Holy 
Spirit sows in the midst of human weakness»?

Family activity

Let’s take some time one evening and, together with our children, try to list what 

might equip ourselves to face them.

Community or group activity

Let’s propose watching a fi lm on resilience (knowing how to overcome diffi  culties 

Prayer

Lord,
help us understand that our limitations
are not an obstacle for your mercy.

Help us not reject 
the ideals of the Gospel
because they seem diffi  cult to achieve.

Grant us your Holy Spirit
so that our failures and suff erings 
can be transformed into opportunities
to improve as we
continue along our journey 
toward the fullness of the Gospel.

Make us capable of accepting the goodness
You sow in the midst of our weaknesses.

Amen

Lydėti silpnume

3



Amoris Laetitia

4

2

2. Įžvalga 
 

Šventasis Tėvas
„Atidi šeimos sielovada sugeba priimti, lydėti, įžvelgti ir integruoti į bažnytinę ben-
drystę, pasitelkdama ne primityvius ir banalius receptus, o žvilgsnį išties sugebantį 
įžvelgti ir atskirti situacijas“. 
„Bažnyčia turi dėmesingai ir rūpestingai lydėti savo silpniausiuosius vaikus, pažen-
klintus sužeistos ir žlugusios meilės, stengdamasi grąžinti jiems pasitikėjimą ir viltį, 
panašiai kaip uosto švyturio ar fakelo šviesa padeda pasiklydusiems vėl surasti teisingą 
kryptį ar susiorientuoti audroje.“ AL 291 

Likesya šeima
„Nei vienos šeimos nedera atskirti nuo bendruomenės, nežiūrint problemos. San-
tuoka yra laimės, o ne liūdesio vieta. Bendruomenė turėtų tapti atrama, rodančia šiai 
šeimai, kaip svarbu apsaugoti ir vesti jų vaikus į geresnę ateitį.“
„Vaikai privalo suprasti, kad Dievas jiems yra numatęs nuostabų sumanymą. Toks 
įsitikinimas suteikia drąsos įveikti tėvų padarytas žaizdas ir vadovautis įsitikinimu, 
kad net jeigu mano tėvas ar motina mane apleis, Dievas niekada manęs neapleis. 
Telaimina Dievas visas pasaulio šeimas.“
„Įtrauktini visi, kiekvienam padėtina surasti savitą dalyvavimo bažnytinėje ben-
druomenėje būdą, (...) įsipareigodamas socialinėms užduotims, lankydamas maldos 
susitikimus arba taip, kaip jam patars asmeninė iniciatyva, lydima ganytojo įžvalgumo.“ 
AL 297
„Jie (...) [turėtų] galėti gyventi bei bręsti kaip Bažnyčios gyvi nariai, išgyventi Bažnyčią 
kaip motiną, kuri juos visada priima, jais kupina meilės rūpinasi ir ragina žengti 
gyvenimo bei Evangelijos keliu. Toks įtraukimas būtinas ir dėl jų vaikų, kurie turi 
būti laikomi svarbiausiais, krikščioniškojo auklėjimo.“ AL 299
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Invitation to refl ect

Refl ect on how merciful your love is: how disposed are you to understand, 
welcome, forgive, hope?

Family activity

We can propose an evening together to other families to share a «small step 
forward» taken during the day. Each person can ask others to pray for a 
particular diffi  culty.

Community or group activity

Under the guidance of the pastor or someone in community leadership, think 
of off ering each person the possibility of putting themselves at the service of the 
community or of renewing their particular form of service. Th is might be done 
on a particular feast day.

Refl ect on how merciful your love is: how disposed are you to understand, 

Prayer

Lord,
help us understand
the problems and weakness of our brothers and si-
sters.

Help us know how to open the door of our home
and our hearts
to those who are weaker, those in diffi  culty,
so they might feel welcomed, heard, understood.

Fill us with your Holy Spirit
so we might know how to present to others
that mercy we fi rst
received from You.

Amen
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 Kvietimas apmąstyti:

Apmąstau kiek gailestinga yra mano meilė: kiek esu pasirengęs/usi suprasti, 
priimti kitą, jam atleisti, neprarasti vilties? 

 Užduotis šeimai:

Galime visai šeimai vakare pasiūlyti tarpusavyje pasidalinti, kokį „mažą 
žingsnelį“ pavyko žengti dienos bėgyje. Kiekvienas gali paprašyti, kad kiti 
pasimelstų už kokį nors konkretų jam kylantį sunkumą. 

 Užduotis bendruomenei ar grupei:

Kartu su bendruomenės ganytoju ar vadovu pasirinkę konkrečią šventinę 
dieną, pagalvokime, kaip galėtume kiekvienam pasiūlyti galimybę prisidėti 
prie bendruomenės gyvenimo arba atnaujinti savo tarnystę.

Malda

Viešpatie,
Padėk mums suprasti brolių  

vargus ir silpnumą.
Dovanok mums gebėjimą atverti 

mūsų namų ir širdžių duris
tam, kas yra silpnesnis, kuriam 

dabar sunku, kad jaustųsi priimtas, 
išgirstas, suprastas.

Pripildyk mus savosios Šventosios 
Dvasios kad sugebėtume kitiems 
dovanoti, tą patį gailestingumą, 
kurį mes patys pirmiau iš Tavęs 

priėmėme.

Amen.
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Small steps

HOLY FATHER

«In no way should the Church give up proposing the full ideal of marriage: today, 
more than a ministry addressing failures, we must carry out a pastoral care that 
supports marriages and prevents them from breaking! There are so many small 
steps people can take that and God is always pleased with small steps».
«A lukewarm attitude, any kind of relativism, or an undue reticence in proposing that 
ideal, would be a lack of fidelity to the Gospel and also of love on the part of the Church 
for young people themselves. To show understanding in the face of exceptional situations 
never implies dimming the light of the fuller ideal, or proposing less than what Jesus offers 
to the human being». AL 307

Likesya Family

«This spiritual guidance consists in helping families understand that crises in 
marriage do not last forever and do not necessarily lead to breaking up. That is why 
it is imperative to integrate them so that they can rediscover how to dialogue, forgive 
each other and the joy of love.»
«Discernment must help to find possible ways of responding to God and growing in the 
midst of limits. By thinking that everything is black and white, we sometimes close off 
the way of grace and of growth, and discourage paths of sanctification which give glory to 
God. Let us remember that ‘a small step, in the midst of great human limitations, can be 
more pleasing to God than a life which appears outwardly in order, but moves through 
the day without confronting great difficulties’ ». AL 305
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Maži žingsneliai 

Šventasis Tėvas
„Bažnyčia niekaip negali atsisakyti pilnatviško santuokos idealo: šiandien užuot 
vykdę nesėkmę patyrusiųjų sielovadą, privalome užsiimti sielovada, kuri siekia susti-
printi santuoką ir užbėgti už akių jos iširimui! Žmonės gali žengti daugybę mažų 
žingsnelių, o maži žingsneliai visada patinka Dievui“.
„Drungnumas, bet kuri reliatyvizmo forma ar perdėtai jam rodoma pagarba jį siūlant 
rodytų ištikimybės Evangelijai stoką ir Bažnyčios meilės patiems jaunuoliams stygių. Su-
prasti ypatingas situacijas nereiškia pilnatviškesnio idealo šviesos slėpimo ar siūlymo 
mažiau, nei žmonėms siūlo Jėzus.“ AL 307 

Likesya šeima 
„Dvasinis palydėjimas yra padėti šeimoms suprasti, kad santuokinės krizės netrunka 
amžinai ir nebūtinai veda prie santykių nutraukimo. Dėl to yra labai svarbu jas inte-
gruoti, kad poros sugrįžtų prie dialogo, abipusio atleidimo ir meilės džiaugsmo“.
„Įžvelgimu reikia padėti atrasti galimus atsako Dievui ir augimo peržengiant savo 
ribas kelius. Manymas, kad visa yra tik balta arba juoda, kartais užsklendžia malonės 
bei augimo gyvenimui ir atima drąsą žengti šventėjimo keliais, kuriais šlovinamas Die-
vas. Atminkime, „mažas žingsnelis didelio žmogiškojo ribotumo atvejais Dievui gali 
patikti labiau nei išoriškai teisinga gyvensena tų, kurie leidžia savo dienas nesutikdami 
rimtų sunkumų.“ AL 305
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Malda

Viešpatie,
padėk mums paliudyti,

kad būti ištikimiems reiškia 
kasdien pasirinkti vienas kitą  

iš naujo.
Leisk mums suprasti,  

kad meilė niekada nėra  
galutinai pasiektas tikslas ir  
visada iškyla naujų poreikių.

Lydėk ir vadovauk
kiekvieną mažą žingsnelį,

kurį sugebame žengti
puoselėdami mūsų meilę.

Amen.

 Kvietimas apmąstyti:

Susidūręs su pagunda sakyti „aš toks esu, negaliu nieko padaryti“, pagalvo-
ju, kokį mažą ir įmanomą žingsnelį galėčiau žengti, kad šiek tiek įveikčiau 
kokią nors savo silpnybę. 

 Užduotis šeimai:

Pabūkime su savo vaikais ir išklausykime juos, paklauskime kaip jie mato 
santuoką. Tai suteiks mums progą geriau suprasti, kaip jie mus mato. 

 Užduotis bendruomenei ar grupei:

Suorganizuokime susitikimą bendruomenei pasikalbėti apie rizikas ir 
pavojus, kurie šiandien kelia grėsmę mūsų šeimoms ir kaip bendruomenė 
galėtų jiems užkirsti kelią.
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The balm of mercy

HOLY FATHER

«In every situation, it is important to use the balm of mercy to soothe wounds and 
to make people feel welcome, while respecting the truth. It is necessary to teach 
how to forgive, to understand, to hope.»
Merciful love should be «the mindset which should prevail in the Church and lead us to 
«open our hearts to those living on the outermost fringes of society». AL 312
« ‘The way of the Church is not to condemn anyone for ever; it is to pour out the balm of 
God’s mercy on all those who ask for it with a sincere heart…’ […] Consequently, there 
is a need ‘to avoid judgements which do not take into account the complexity of various 
situations’ and ‘to be attentive, by necessity, to how people experience distress because of 
their condition’ ». AL 296
«The Church’s pastors, in proposing to the faithful the full ideal of the Gospel and the 
Church’s teaching, must also help them to treat the weak with compassion, avoiding 
aggravation or unduly harsh or hasty judgements. The Gospel itself tells us not to judge 
or condemn». AL 308
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Gailestingumo balzamas

Šventasis Tėvas
„Kiekvienoje situacijoje svarbu yra naudoti gailestingumo balzamą, gydant žaizdas 
ir leidžiant žmonėms pasijusti priimtiems, išsaugant pagarbą tiesai. Reikia mokyti 
atleisti, suprasti, viltis.“
„Gailestinga meilė yra „logika“, kuri „turi vyrauti Bažnyčioje, kad atvertume „širdį vi-
siems, kurie gyvena įvairiausiuose egzistenciniuose paribiuose.“ AL 312 
„Bažnyčios kelias yra nė vieno visam laikui nepasmerkti, ant kiekvieno, kuris to nuošir-
džiai prašo, išlieti Dievo gailestingumą <...>. Todėl „reikia vengti sprendimų, neatsižvel-
giančių į įvairių situacijų sudėtingumą, ir paisyti to, kaip asmuo gyvena ir kenčia 
dėl savo būvio.“ AL 296
„Ganytojai, siūlantys tikintiesiems pilnutinį Evangelijos idealą ir Bažnyčios mokymą, sy-
kiu turėtų padėti persiimti atjautos silpniems žmonėms logika ir vengti persekiojimų bei 
perdėm žiaurių ir nekantrių nuosprendžių. Pati Evangelija iš mūsų reikalauja neteisti 
ir nesmerkti.“ AL 308
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Malda

Viešpatie, 
padėk mums tikėti meile
net ir išbandymo valandą.

Dovanok mums jėgų, kad niekada
nesiliautume kovoję už savo šeimą,

net jei konfliktai mus skaudina;
kai atleidimas atrodo esantis pernelyg 

sunkus, tolimas ar nepasiekiamas.
Tavyje nėra nieko neįmanomo:

Tavasis gailestingumas mus guodžia,
Tavasis Žodis veda,

Tavasis artumas dovanoja viltį.

Amen.

 Kvietimas apmąstyti:

Ar mano aplinkoje yra asmuo, kuriam Viešpats ypač mane ragina išlieti 
gailestingumo balzamo? 

 Užduotis šeimai:

„Atleisti, suprasti, viltis“: kiekvienas šeimos narys gali pasidalinti, ką jis 
šiomis dienomis atleido arba už ką jam buvo atleista; kurį asmenį sugebėjo 
suprasti, arba kokiame dalyke pasijuto suprastas; kokiu momentu pasiklio-
vė Dievu. 

 Užduotis bendruomenei ar grupei:

Paruoškime maldų, kurias skaitysime šv. Mišių metu:
- Viešpatie, išmokyk mus atleisti...
- Viešpatie, išmokyk mus suprasti...
- Viešpatie, išmokyk mus viltis...



Kvietimas skaityti  
Amoris Laetitia
LYDĖTI SILPNUMĄ 
Amoris Laetitia, VIII skyrius, 291-312 skyreliai
Nuoroda į apaštališkąjį paraginimą  
Amoris Laetitia
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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.)

Šeimos meilė: pašaukimas ir šventumo kelias  



  – ŠeimosAmoris Laetitia
Metai  

www.amorislaetitia.va 


