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Žmogaus trapumas
Šventasis Tėvas
„Šiandien šeimų trapumas yra rimtai išbandomas. Visi esame silpni, o santykių suirimas, skyrybos, gyvenimas susidėjus paliečia daugybę šeimų pasaulyje. Bažnyčios užduotis 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 išlaisvintų 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 silpna“. AL 294
„Savaime suprantama, būtina raginti brandinti sąžinę, kuri būtų apšviesta, išlavinta 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 suprasti. 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 pašaukti praktikuoti gailestingumą, nes gailestingumas pirmiausia buvo parodytas mums
patiems.“ (plg. AL 308; AL 310)
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2. Įžvalga
Šventasis Tėvas
„Atidi šeimos sielovada sugeba priimti, lydėti, įžvelgti ir integruoti į bažnytinę bendrystę, pasitelkdama ne primityvius ir banalius receptus, o žvilgsnį išties sugebantį
įžvelgti ir atskirti situacijas“.
„Bažnyčia turi dėmesingai ir rūpestingai lydėti savo silpniausiuosius vaikus, paženklintus 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. Santuoka 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 bendruomenėje 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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dėl savo būvio.“ AL 296
„Ganytojai, siūlantys tikintiesiems pilnutinį Evangelijos idealą ir Bažnyčios mokymą, sykiu 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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- Viešpatie, išmokyk mus suprasti...
- Viešpatie, išmokyk mus viltis...

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.
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Lydėti silpnume

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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