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Šis Pasaulinis šeimų susitikimas bus daugiacentris ir pasklis visose pasaulio vyskupi-
jose. Pandemijos diktuojamos ribos suteikia galimybę šeimoms dalyvauti ir pasiūlyti 
savo indėlį vyskupijos susitikimuose.

Kiekviena vietinė Bažnyčia galės išgyventi bažnytinę patirtį, viena vertus, maksimaliai 
išnaudodama vietinius išteklius ir, kita vertus, turės galimybę klausyti ir stebėti susiti-
kimą su Šventuoju Tėvu Romoje tiesioginės transliacijos metu.

Be kita ko, Pasaulinis šeimų susitikimas yra dabartinės sinodinės Bažnyčios kelionės 
dalis ir gali tapti vertinga šeimų „dalyvavimo, bendrystės ir misijos“ patirtimi.

Šis „Vademecum“ skirtas padėti Bažnyčioms, kurios yra atsakingos už vietinių susitiki-
mų organizavimą. Kiekviena vyskupija ir (arba) parapija gali pasisemti įkvėpimo iš gai-
rių, pateiktų šiuose pastoraciniuose pasiūlymuose. Taip pat gali laisvai pritaikyti savo 
iniciatyvas prie vietos kultūrinio konteksto ir savo sielovados poreikių.

Bažnyčia siekia, kad šiame globaliame įvykyje reikštųsi kiekvienai bendruomenei bū-
dingi bruožai.



G A I R Ė S
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GAIRIŲ PRISTATYMO VAIZDO ĮRAŠAS 
https://www.youtube.com/watch?v=ge8MY8TKFE8

PŠS OFICIALI SVETAINĖ 
https://www.romefamily2022.com/en/

AMORIS LAETITIA ŠEIMOS METŲ INICIATYVOS/IŠTEKLIAI 
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse.html

1. KAIP VYSKUPIJOS GALI PASIRUOŠTI ŠVĘSTI PŠS KARTU SU ŠVENTUOJU TĖVU?
• Organizuojant šį renginį, siūlome kiekvienai vyskupijai sudaryti pastoracinę komandą, skirtą šiam 

tikslui. Siūlome surinkti pakankamai daug porų ir neapsiriboti viena pora.
• Tai proga priimti pasiūlymus, kuriuos teikia sutuoktiniai, žinantys vietines šeimų realijas.
• Naudokite PŠS temą „Šeimos meilė: pašaukimas ir kelias į šventumą“.
• Naudokite jau turimus PŠS simbolius: logotipą, himną, vaizdinę medžiagą, maldą ir visą kitą me-

džiagą, kurią Dikasterija pateiks artimiausiais mėnesiais. Jei reikia, išverskite juos.
• Apsvarstykite galimybę naudoti septynias PŠS parengiamąsias katechezes porų grupėse, parapi-

joje arba šeimose.

https://lietuvosseimoscentras.lt/seima-amoris-laetitia-metai/katecheze-seimai/

• Galima naudoti visas Dikasterijos priemones, skirtas Amoris Laetitia – Šeimos metams: 10 vaizdo 
įrašų su popiežiumi ir pasaulio šeimomis; rožinį už sužadėtinių poras, rožinį už šeimas; korteles 
„Pasivaikščiojimas su šeimomis“, „Dekalogas“ ir kt.

2. AR GALIMA PŠS ORGANIZUOTI KARTU SU KITOMIS VYSKUPIJOMIS ARBA JĮ 
ĮGYVENDINTI, JUNGIANTIS SU ŠVENTOVE?
• TAIP. Tais atvejais, kai vyskupas laiko savo vyskupiją maža arba nori organizuoti PŠS kartu su kito-

mis netoliese esančiomis vyskupijomis, bažnytinės provincijos lygiu ar net nacionaliniu lygmeniu, 
yra įmanoma laikytis Šventojo Tėvo pasiūlytos daugiacentrio ir pasaulio vyskupijose pasklidusio 
PŠ susitikimo koncepcijos.

• Šventovės taip pat gali būti tinkamos vietos dideliems renginiams, kurie peržengia vyskupijos ribas. 
Tik reikia susitarti su vyskupijos, kurioje yra šventovė, ordinaru ir su gretimų vyskupijų vyskupais.

3. KOKIA GALĖTŲ BŪTI VYSKUPIJOSE ŠVENČIAMO PŠS PROGRAMA?
• Siekiama, kad nuo 2022 m. birželio 22 d. iki 26 d. kiekvienoje vyskupijoje šeima taptų sielovadinio 

dėmesio centru, vykdant veiklą, atspindinčią PŠS temą. Tai bus savotiška „Šeimų savaitė“ vienybė-
je su šeimomis ir vyskupijomis visame pasaulyje.

• Pagrindiniai kriterijai yra kiekvienos vyskupijos laisvė ir kūrybiškumas. Neturi būti kartojama tai, 
kas bus daroma Romoje, ir nebūtina laikytis visos programos, kuri yra siūloma Romoje.

• Atsižvelgiant į laiko skirtumą, vyskupija gali organizuoti Šventojo Tėvo kalbų, kai kurių Pastoracinio kon-
greso konferencijų gyvą transliaciją arba žiūrėti vaizdo įrašus Youtube platformoje kitu laiku nei Romoje.

• Galima organizuoti vietines konferencijas, paskiriant pranešėjus (geriausia – poras), kuriuos nuro-
do vyskupas ar parapijos kunigas, temomis, panašiomis į Romoje siūlomas temas.

https://www.youtube.com/watch?v=ge8MY8TKFE8
https://www.romefamily2022.com/en/
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse.html
https://lietuvosseimoscentras.lt/seima-amoris-laetitia-metai/katecheze-seimai/
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4. KAIP BŪTŲ GALIMA ORGANIZUOTI PŠS DIENAS VYSKUPIJOSE IR PARAPIJOSE?
• Vieta: vyskupija, parapija, šventovė...
• Tema: „Šeimos meilė: pašaukimas ir kelias į šventumą“. 
• Šventės: Susirinkimo atidarymas ir uždarymas, Eucharistinė adoracija, Šv. Mišios.
• Pasiūlymai: konferencijos, liudijimai, dalijimasis, šventė.

Trečiadienis, birželio 22 d.: PŠS parapijose gali prasidėti su Eucharistijos šventimu. Pabaigoje – kaip 
dėmesio ženklas, pavyzdžiui, padovanojamas vyskupo laiškas kiekvienai šeimai.

Ketvirtadienis, birželio 23 d., penktadienis, birželio 24 d.: vakariniai susirinkimai gali būti organizuojami 
parapijose arba mažose grupėse, namuose. Poros galėtų žiūrėti vienos iš dienos konferencijų vaizdo 
įrašą ir diskutuoti kartu.

Šeštadienis, birželio 25 d.: šeimas galima pakviesti į vyskupiją (ar kitą vietą, jungiantis kelioms vys-
kupijoms) arba vykti į šventovę. 

Tai būtų diena, skirta šeimai, su konferencijomis, liudijimais, grupiniu darbu, pokalbiais ir šventinė-
mis akimirkomis.

Sekmadienis, birželio 26 d.: vyskupo vadovaujamas Eucharistijos šventimas su vyskupijos šeimomis. 
Tai galėtų vykti katedroje ar kitoje tinkamoje vietoje. Šeimos galėtų gauti siuntimą, kuris kyla iš PŠS, 
kaip tai padarys popiežius per tos dienos Viešpaties Angelo maldą. 

Jei leis laiko skirtumas, Popiežiaus Viešpaties Angelo maldą būtų galima stebėti tiesiogiai arba re-
transliuoti prieš arba po šv. Mišių. Jei tai neįmanoma, tada siuntimą šeimoms turėtų duoti vyskupas.

5. KUR BUS GALIMA RASTI KITŲ IŠTEKLIŲ PASIRENGTI PŠS?
• Visi pastoraciniai ištekliai, skirti pasirengti PŠS jūsų vyskupijoje, bus prieinami PŠS svetainėje 

https://www.romefamily2022.com/ 
https://lietuvosseimoscentras.lt/seima-amoris-laetitia-metai/

6. KOKS GALIMAS BAŽNYTINIŲ JUDĖJIMŲ IR ŠEIMŲ SUSIVIENIJIMŲ VAIDMUO, 
ĮGYVENDINANT SUSITIKIMĄ VYSKUPIJOSE?
• Remdamiesi savo  individualiomis charizmomis, šeimų judėjimai ir asociacijos gali pagelbėti vys-

kupams, organizuojant vyskupijos susitikimą, bendradarbiauti įtraukiant šeimas ir teikiant pasto-
cinius pasiūlymus.

https://www.romefamily2022.com/
https://lietuvosseimoscentras.lt/seima-amoris-laetitia-metai/


I D Ė J O S  V I E T I N Ė M S 
B A Ž N YČ I O M S
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KONGRESO PROGRAMA
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Vyskupijose Pasaulinio susitikimo Romoje savaitės metu galėtų būti organizuojami va-
kariniai susitikimai. Arba pastoraciniai susitikimai galėtų būti rengiami savaitgaliais, 
kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos savaitės metu dirbančioms šeimoms. Toliau 
pateikiami pasiūlymai ir idėjos, kurias kiekviena vietinė Bažnyčia gali patobulinti arba 
pakeisti pagal savo poreikius.

KONFERENCIJOS
Romoje vyks 5 konferencijos su sinchroniniu vertimu į bent 5 kalbas, kurios galės būti 
stebimos tiesiogiai.

Romoje, kaip ir vyskupijose, konferencijomis bus siekiama išryškinti kiekvienoje šeimoje 
esančius lobius, kuriuos reikia atrasti, kad juos būtų galima pasiūlyti Bažnyčiai. Taip pat 
bus svarbu pateikti ne tiek teologinį ir teorinį, kiek konkretų ir praktinį turinį, kuris palies-
tų kiekvienos šeimos gyvenimą ir suteiktų svarų įkvėpimą šeimos tarnystei.

Vyskupijose į konferencijas taip pat galėtų būti įtrauktos apmąstymų akimirkos, kad tai, 
kas buvo išmokta, galėtų tapti savo ir bendruomenės gyvenimo dalimi, o tai padarius, 
būtų galima grįžti namo praturtėjus.

DISKUSIJŲ GRUPĖS
Romoje bus surengta 10 diskusijų, dvi po kiekvienos konferencijos, vėlgi su sinchroniniu 
vertimu į bent 5 kalbas. Jas bus galima stebėti tiesioginės transliacijos metu.

Diskusijose žmonės gali liudyti ir dalytis pastoracinėmis priemonėmis. Kiekviena diskusi-
ja, kuri bus pristatyta Romoje, apims tris skirtingas temas, kuriomis bus išreikšta pagrin-
dinė diskusijos tema. Kiekvieną temą pristatys pora ir (arba) šeima iš skirtingos pasaulio 
geografinės vietovės, kad būtų galima pasidalyti gerosios pastoracinės praktikos Bažny-
čioje turtingumu.

Vietos lygmeniu galėtų būti rengiami susitikimai, kuriuose būtų pristatomi porų ir šeimų 
liudijimai, taip pat paliekant vietos dialogui, kad kiti suprastų, kaip pritaikyti pasirinktą 
temą šeimos sielovadai.
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KONFERENCIJA NR. 2               ŠEIMOS MEILĖ: ŠEIMA NUOSTABI IR TRAPI

I Grupė Šeimos meilė, kai kyla sunkumai
A. Išdavystė ir atleidimas
B. Pirmųjų santuokos metų sunkumai
C. Apleistumas
II Grupė Tėvystę ir motinystę lydint
A. Mums reikia tėvų ir motinų
B. Įvaikinimas ir globa. Krikščioniškas pasirinkimas
C. Visada priimti naują gyvybę

KONFERENCIJA NR. 3               KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ TAPATYBĖ IR MISIJA

PASTORACINĖS KONFERENCIJOS 
PROGRAMOS SANTRAUKA

I Grupė SUTUOKTINIAI IR KUNIGAI KARTU KURIA BAŽNYČIĄ
A. Du vienas kitą papildantys ir abipusiai atsakingi pašaukimai
B. Šeimos ir kunigai kartu vykdo misiją
C. Bendruomenės kūrimas tarp šeimų
II Grupė Jaunimas ir senjorai kartu ateities Bažnyčiai
A. Vyresnio amžiaus žmonių vaidmuo
B. Jaunimas ir pagyvenę žmonės sinodo kelionėje
C. Seneliai ir pagyvenę žmonės Bažnyčios pastoracijoje

KONFERENCIJA NR. 1               NAMŲ BAŽNYČIA IR SINODALUMAS 

I Grupė  Būti krikščionimis skaitmeniniame amžiuje
A. Šeimos centravimas aplink Kristų
B. Tikėjimo perdavimas šiuolaikiniam jaunimui
C. Socialinė žiniasklaida: „aplinka“ mūsų vaikams?
II Grupė  Pašaukimas ir misija egzistencinėse periferijose
A. Tarp migrantų
B. Priklausomybės akivaizdoje
C. Kai šeimoje smurtaujama 
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KONFERENCIJA NR. 4               SANTUOKOS KATECHUMENATAS

KONFERENCIJA NR. 5               ŠEIMA KAIP ŠVENTUMO KELIAS

I Grupė  Globėjų ir ugdytojų ugdymas: pasauliečiai, kunigai ir seminaristai
A. Jaunų žmonių ugdymas lytiškumo ir jausmų klausimais
B. Kunigų ir seminaristų ugdymas
C. Nuolatinis sutuoktinių lydėjimas
II Grupė  Šeimos bendrystė – Bažnyčios bendrystės stilius
A. Šeimos bendrystė ir Bažnyčios bendrystė
B. Vyrų ir moterų abipusiškumas Bažnyčioje įvairiose gyvenimo stadijose
C. Tėvystė, motinystė ir brolystė Bažnyčioje

I Grupė  Kelias į šventumą
A. Įžvalgumas kasdieniame šeimos gyvenime
B. Dvasinis vadovavimas naujoms poroms
C. Kai vienas iš sutuoktinių yra netikintis
II Grupė  Sutuoktinių poros ir šeimos: šventumas kasdienybėje



G A L I M O  KO N F E R E N C I J Ų 
I R  G R U P I Ų  T U R I N I O 

PA A I Š K I N I M A S
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NAMŲ BAŽNYČIA IR SINODALUMAS
Tikslas:
• Šeimos savyje atranda dovanas, kurias yra pašauktos teikti Bažnyčiai.
• Bažnyčia savo ruožtu pripažįsta ir stiprina šeimos buvimą kaip dovaną, nes ji yra au-

tentiškas evangelizacijos šaltinis.

Siūloma apmąstyti:
• Pagal popiežiaus Pranciškaus pasiūlytą sinodinį procesą „kiekvienas narys vienybėje 

su kitais atlieka savo esminį vaidmenį“ (plg. Vademecum – vadovas Sinodui sinoda-
lumo tema, 1.3). Šeimos, kaip namų Bažnyčios, yra šios kelionės dalis, pristatančios 
save kaip „bendrystę, dalyvavimą ir misiją“, tai raktiniai žodžiai sinodiniame procese 
(„Taip krikščioniškoji šeima visiems žmonėms atskleis tikrąją Bažnyčios prigimtį. Tai 
šeima darys per tarpusavio meilę, save dovanojančiu vaisingumu, solidarumu ir ištiki-
mybe, taip pat meilės būdais, kuriais visi šeimos nariai padeda vienas kitam“, plg. GS, 
Nr. 48; „Todėl Bažnyčia, trokšdama visiškai suprasti jos slėpinį, žvelgia į krikščioniškąją 
šeimą, kuri jį autentiškai parodo“ (AL, Nr. 67)).

• Tačiau, viena vertus, būtina „pažadinti“ šeimas ir perteikti joms dovanos, kurią jos 
teikia Bažnyčioje, suvokimą. Kita vertus, svarbu, kad Bažnyčia išmoktų vertinti dova-
nas, kurias Dvasia suteikia šeimai, pripažindama, kad ji yra protagonistė evangeliza-
cijoje: šeima turi būti „vienu metu namų Bažnyčia ir evangelizaciniu raugu visuome-
nėje“ (plg. AL, Nr. 290).
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I GRUPĖ             SUTUOKTINIAI IR KUNIGAI KARTU KURIA BAŽNYČIĄ

A. DU VIENAS KITĄ PAPILDANTYS IR KARTU ATSAKINGI PAŠAUKIMAI
Tikslas:
• Bendras visų tikinčiųjų pašaukimas į šventumą, kiekvienam skirtingu būdu, formuoja Bažnyčioje 

bendrystę tarp įvairių gyvenimo būsenų, papildančių viena kitą.
• Abipusė bendra atsakomybė už misiją ragina sutuoktinius ir įšventintuosius tarnautojus – ypač 

vyskupus – produktyviai bendradarbiauti, kuriant Bažnyčios struktūrą.

Siūloma apmąstyti:
• „Šventimų ir Santuokos sakramentai skirti kitų žmonių išganymui. Jie prisideda ir prie asmeninio 

išganymo, tačiau per tarnavimą kitiems. Bažnyčiai jie suteikia ypatingą misiją ir tarnauja Dievo 
tautos statydinimui“ (KBK, Nr. 1534).

• Bendroji tikinčiųjų kunigystė ir tarnaujamoji arba hierarchinė kunigystė yra tarpusavyje susijusios: 
kiekviena iš jų savitu būdu dalyvauja vienoje Kristaus kunigystėje (LG, Nr. 10).

B. ŠEIMOS IR GANYTOJAI KARTU VYKDO MISIJĄ
Tikslas:
• Dėl tos pačios misijos „kurti Dievo tautą“ ir dėl skirtingų įnešamų indėlių šeimos ir kunigai yra 

pašaukti bendradarbiauti misijoje.

Siūloma apmąstyti:
• Kartu su Šventimų sakramentu, sutuoktiniai ir šeimos yra sakramentas misijai (KBK, Nr. 1534).
• Jų apaštališkasis impulsas kyla iš Krikšto ir santuokos malonės, ir dėl šios tapatybės jie gali liudyti, 

evangelizuoti ir dovanoti Bažnyčios bendrystės dvasią (plg. AL, 201).

C. ŠEIMŲ BENDRUOMENĖS KŪRIMAS
Tikslas:
• Kiekviena šeima kviečiama ne tik atsiverti ir dovanoti save, bet ir priimti kitų šeimų pagalbą. Šian-

dien šiuolaikinėse individualistinėse visuomenėse, kur šeimos kenčia nuo vienatvės ir izoliacijos, 
ypač rimtų sunkumų situacijose, bendruomenė tampa labai svarbi gelbstint šeimas, padėdama 
joms jausti, kad jos nėra vienišos kiekviename iššūkyje, su kuriuo joms tenka susidurti (auginant 
vaikus, sergant, sielvartaujant, susiduriant su ekonominiais sunkumas ir pan.).

Siūloma apmąstyti:
• Svarbu „sudaryti galimybes [Bažnyčioje] kalbėtis iš širdies į širdį“ (plg. AL, Nr. 234), sudaryti gali-

mybes, kad šeimos galėtų susitikti kartu, mokytis būti bendruomenėmis, dalytis ne tik džiaugs-
mais, bet ir rūpesčiais bei sunkumais. Taip galima sukurti „tinklą“ šeimų, kurios žino, kaip rūpintis 
viena kita, kad nė viena nepražūtų (plg. Jn 6, 39).

II GRUPĖ              JAUNI IR SENI KARTU ATEITIES BAŽNYČIAI

A. VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ VAIDMUO
Tikslas:
• Pabrėžti pagyvenusių žmonių svarbą šeimoje ir už jos ribų, visuomenėje ir Bažnyčios bendruome-

nėje; jų vaidmuo gali būti lemiamas perduodant prisiminimus ir tikėjimą iš kartos į kartą.
 Siūloma apmąstyti:
• Popiežiaus Pranciškaus žinia Pirmajai pasaulinei senelių ir pagyvenusių žmonių dienai.

https://lietuvosseimoscentras.lt/wp-content/uploads/2021/07/Popieziaus-laiskas-seneliams-1.pdf
https://lietuvosseimoscentras.lt/2021/07/20/malda-minint-pirmaja-pasauline-seneliu-ir-pa-
gyvenusiu-zmoniu-diena-padovanok-malda-seneliui/

https://lietuvosseimoscentras.lt/wp-content/uploads/2021/07/Popieziaus-laiskas-seneliams-1.pdf
https://lietuvosseimoscentras.lt/2021/07/20/malda-minint-pirmaja-pasauline-seneliu-ir-pagyvenusiu-zmoniu-diena-padovanok-malda-seneliui/
https://lietuvosseimoscentras.lt/2021/07/20/malda-minint-pirmaja-pasauline-seneliu-ir-pagyvenusiu-zmoniu-diena-padovanok-malda-seneliui/
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B. JAUNIMAS IR PAGYVENĘ ŽMONĖS SINODO KELIONĖJE
Tikslas:
• Pradėdami savo sinodinę kelionę, jauni ir pagyvenę žmonės kviečiami palaikyti tarpusavio dialo-

gą, mokytis atpažinti vieni kitų dovanas.

Siūloma apmąstyti:
• Dalyvavimas: kvietimas dalyvauti visiems, kurie priklauso Dievo tautai [...]. Visi tikintieji yra tinkami 

ir pašaukti tarnauti vieni kitiems per dovanas, kurias kiekvienas gavo iš Šventosios Dvasios. Sinodi-
nėje Bažnyčioje visa bendruomenė, laisva ir turtinga savo narių įvairove, yra kviečiama kartu melstis, 
klausytis, analizuoti, palaikyti dialogą, įžvelgti ir patarti, kaip priimti pastoracinius sprendimus, kurie 
kuo labiau atitiktų Dievo valią (plg. Vademecum – vadovas Sinodui sinodalumo tema).

• „Pagyvenusių žmonių izoliavimas ir palikimas kitų globai be tinkamos, rūpestingos artimųjų para-
mos pakerta ir nuskurdina pačią šeimą. Be to, taip iš jaunų žmonių atimamas būtinas ryšys su jų 
šaknimis ir išmintimi, kurios patys vieni jauni žmonės negali pasiekti“ (FT, Nr. 19).

C. SENELIAI IR PAGYVENĘ ŽMONĖS BAŽNYČIOS PASTORACIJOJE
Tikslas:
• „Nėra pensinio amžiaus, kad būtų galima pasitraukti iš Evangelijos skelbimo darbo“. Pagyvenę 

žmonės gali suteikti vertingą indėlį į sielovadą ir gaIi tarnauti įvairiais būdais (vaikų katechezėje, 
jaunimo sielovadoje, šeimos sielovadoje ir pan.).

• Jie turi pašaukimą į šventumą ir dvasinę misiją Bažnyčioje.

Siūloma apmąstyti:
• Popiežiaus Pranciškaus žinia Pirmajai pasaulinei senelių ir pagyvenusių žmonių dienai.

https://lietuvosseimoscentras.lt/wp-content/uploads/2021/07/Popieziaus-laiskas-sene-
liams-1.pdf, https://lietuvosseimoscentras.lt/2021/07/20/malda-minint-pirmaja-pasauli-
ne-seneliu-ir-pagyvenusiu-zmoniu-diena-padovanok-malda-seneliui/
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/pastoral-resour-
ces-world-day-for-grandparents-and-the-elderly21.html )

• Tarptautinio pastoracinio kongreso „Ilgaamžystės dovana“ išvados.
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/Eventi/LaRiccezzaDegliAnni/Testi/
Conclusions%20ENG.pdf  

https://lietuvosseimoscentras.lt/wp-content/uploads/2021/07/Popieziaus-laiskas-seneliams-1.pdf
https://lietuvosseimoscentras.lt/wp-content/uploads/2021/07/Popieziaus-laiskas-seneliams-1.pdf
https://lietuvosseimoscentras.lt/2021/07/20/malda-minint-pirmaja-pasauline-seneliu-ir-pagyvenusiu-zmoniu-diena-padovanok-malda-seneliui/
https://lietuvosseimoscentras.lt/2021/07/20/malda-minint-pirmaja-pasauline-seneliu-ir-pagyvenusiu-zmoniu-diena-padovanok-malda-seneliui/
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/pastoral-resources-world-day-for-grandparents-and-the-elderly21.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/pastoral-resources-world-day-for-grandparents-and-the-elderly21.html
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/Eventi/LaRiccezzaDegliAnni/Testi/Conclusions%20ENG.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/Eventi/LaRiccezzaDegliAnni/Testi/Conclusions%20ENG.pdf
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ŠEIMOS MEILĖ: NUOSTABI IR TRAPI
Tikslas:
• Parodyti šeimoje išgyvenamą meilės grožį ir būtinybę ja nuolat rūpintis, nes ji pati 

savaime yra trapi.

Siūloma apmąstyti:
• „Šeimos Evangelija atsiliepia į giliausius žmogaus asmens lūkesčius“ (AL, Nr. 201).
• Santuokinis džiaugsmas, išgyvenamas net tarp skausmų, verčia pripažinti, kad san-

tuoka yra būtinas džiaugsmo ir vargo, įtampos ir atvangos, kančios ir išlaisvinimo, 
pasitenkinimo ir troškimo, susierzinimo ir malonumo derinys, tačiau visada kelyje į 
draugystę, kuri skatina sutuoktinius rūpintis vienas kitu: jie „vienas kitam padeda ir 
tarnauja“ (plg. AL, Nr. 126).

• AL, Nr. 88–119.
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I GRUPĖ             ŠEIMOS MEILĖ SUNKUMUOSE

A. IŠDAVYSTĖ IR ATLEIDIMAS
Tikslas:
• Pristatyti liudijimą ir (arba) apmąstymus apie tuos, kurie atleido išdavystę.
• Nurodyti Bažnyčioje išbandytus pastoracinius kelius.

Siūloma apmąstyti:
• AL, Nr. 231–240.
• AL, Nr. 105–106.
• „Kiekviena šeima yra taikos Dievo pašaukta džiaugsmingai ir atnaujinančiai patirti „susitaikymą“, 

t. y. atkurtą bendrystę ir atkurtą vienybę“ (FC, Nr. 21).

B. PIRMŲJŲ SANTUOKOS METŲ SUNKUMAI
Tikslas:
•  Pristatyti liudijimus ir (arba) apmąstymus jaunų porų , kurios gavo pagalbą ir paramą iš vyresnių 

sutuoktinių bendruomenės, kuri padėjo įveikti pirmųjų santuokos metų sunkumus, susijusius su 
charakterio skirtumais, vaikų gimimu arba nevaisingumu, santykiais su tėvų šeimomis ir pan.

• Nurodyti Bažnyčioje išbandytus pastoracinius kelius.

Siūloma apmąstyti:
• AL, Nr. 217–230.

C. APLEIDIMAS – ATSISKYRIMAS ARBA SKYRYBOS
Tikslas:
• Pristatyti liudijimą ir (arba) apmąstymus apie atsiskyrimą ar skyrybas ir šeimos nueitą kelią.
• Nurodyti, ar esama pastoracinės patirties, siūlančios dvasingumo kelią, skirtą išsiskyrusiesiems, 

nusprendusiems likti ištikimiems Santuokos sakramentui, patvirtinant jų pažadą gyventi meile 
amžinai, peržengiant žmogiškosios nesėkmės iššūkį.

Siūloma apmąstyti:
• „Iš naujo nesusituokusius išsituokusiuosius, dažnai liudijančius santuokinę ištikimybę, reikia ska-

tinti juos sustiprinančio maisto ieškoti Eucharistijoje. Vietinė bendruomenė ir ganytojai turėtų 
tokius žmones rūpestingai lydėti“ (AL, Nr. 242).

• „Su dideliu džiaugsmu ir paguoda Bažnyčia žvelgia į šeimas, kurios liko ištikimos Evangelijos mo-
kymui. Ji dėkoja joms už liudijimą ir jas drąsina. Jų dėka neišardomos šeimos grožis ir amžina 
ištikimybė tampa įtikimais dalykais“ (AL, Nr. 86).

II GRUPĖ             TĖVYSTĖ IR MOTINYSTĖ 

A. MUMS REIKIA TĖVŲ IR MOTINŲ
Tikslas:
• Pabrėžti, kaip svarbu, kad vyrai ir moterys gebėtų energingai atlikti tėvo ir motinos vaidmenis 

šeimoje ir Bažnyčioje.

Siūloma apmąstyti:
•  „Branginu feminizmą, nesiekiantį vienodumo ir neneigiantį motinystės. Juk moters didybė susi-

jusi su visomis teisėmis, kylančiomis iš žmogaus neatimamo kilnumo ir sykiu iš moteriškojo geni-
jaus, kurio visuomenė negali atsisakyti“ (AL, Nr. 173). 

• „Sakoma, kad mūsų visuomenė yra „betėvė visuomenė“. Vakarų kultūroje trūksta simbolinės tėvo 
figūros buvimo, ji iškreipta, išblėsusi. Todėl atrodo, kad abejojama pačiu vyriškumu“ (AL, Nr. 176)
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B. ĮVAIKINIMAS IR GLOBA. KRIKŠČIONIŠKAS PASIRINKIMAS

Tikslas:
• Per liudijimus parodyti, kad vienišų vaikų priėmimas globos ir įvaikinimo būdu yra būdingas krikš-

čioniškoms šeimoms, kurios yra pašauktos būti vaisingos.

Siūloma apmąstyti:
• „Apsisprendimu įsivaikinti ar globoti ypatingu būdu išreiškiamas santuokinės meilės vaisingumas“ 

(AL, Nr. 82). 

C. VISADA PRIIMTI NAUJĄ GYVYBĘ

Tikslas:
• Liudijimas ir (arba) refleksija apie tuos, kurie priėmė negimusią gyvybę ypač sunkiomis sąlygomis 

dėl ligos, negalios ar ekonominės padėties ir pan. Galima nurodyti pastoracinę sveikimo ir (arba) 
palydėjimo sunkumų, susijusių su besiformuojančios gyvybės priėmimu, patirtį.

Siūloma apmąstyti:
• „Vaikas yra mylimas, nes jis yra kieno nors vaikas! Ne todėl, kad jis įkūnija mano svajones. Jie yra 

mylimi dar prieš gimdami – tokia yra Dievo, kuris visada mus myli pirmas, meilė. Jie yra mylimi dar 
nieko nepadarę, kad to nusipelnytų, dar nemokėdami kalbėti ar mąstyti.“ 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2015/documents/papa-fran-
cesco_20150211_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/may/documents/papa-fran-
cesco_20190525_yes-to-life.html 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150211_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150211_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190525_yes-to-life.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190525_yes-to-life.html
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KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ TAPATYBĖ IR MISIJA
Tikslas:
• Šiandien krikščioniška šeima turi iš naujo išmokti atrasti savo ypatingą tapatybę ir 

konkrečią misiją visuomenėje ir Bažnyčioje.

Siūloma apmąstyti:
• „Krikščioniška šeima yra pašaukta aktyviai ir atsakingai dalyvauti Bažnyčios pasiun-

tinybėje, nors kitokioje ir tik jai būdingoje, arba atsiduoti Bažnyčios ir visuomenės 
tarnybai tokia, kokia ji yra ir ką veikia kaip tvirta gyvenimo ir meilės bendruomenė“ 
(FC, Nr. 50).

• „Jei krikščioniška šeima yra bendruomenė, [...] tai dalyvavimas Bažnyčios pasiun-
tinybėje taip pat turi vykti bendruomeniškai: vadinasi, bendrai, – sutuoktiniai kaip 
pora, tėvai ir vaikai kaip šeima, – turi tarnauti Bažnyčiai ir pasauliui“ (FC, Nr. 50).

• „Šitaip sutuoktiniai krikščionys perdažo pilką viešąją erdvę pripildydami ją brolystės, 
socialinio jautrumo, silpnųjų apsaugos, šviesaus tikėjimo, veiklios vilties spalvų. Jų 
vaisingumas plečiasi ir tūkstančiais būdų daro Dievo meilę juntamą visuomenėje“ 
(AL, Nr. 184).

• Juo geriau krikščionys sutuoktiniai ir tėvai yra įsisąmoninę, kad jų „namų Bažnyčia“ 
dalyvauja Visuotinės Bažnyčios gyvenime ir misijoje, juo labiau jų vaikai galės būti ug-
domi „Bažnyčios prasme“ ir jaus, koks gražus dalykas – atiduoti jėgas Dievo karalystės 
tarnybai (ChL, Nr. 62).
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GRUPĖ I             BŪTI KRIKŠČIONIMIS SKAITMENINIAME AMŽIUJE

A. ŠEIMOS SUTELKIMAS APLINK KRISTŲ

Tikslas:
• Skaitmeniniame amžiuje šiuolaikinėms šeimoms tampa sunku auklėti vaikus išlaikant Kristų šei-

mos gyvenimo centre. Per liudijimą ir (arba) apmąstymą parodykite, kaip tai įmanoma.

Siūloma apmąstyti:
• Ugdant tikėjimą būtina mokėti prisitaikyti prie kiekvieno vaiko. Tėvai, norintys lydėti savo vaikų 

tikėjimą, paiso jų pokyčių, nes žino, kad dvasinė patirtis ne peršama, bet siūloma jų laisvei (plg. 
AL, Nr. 288).

• „Ar mėginame suprasti, kur vaikai iš tiesų yra savo kelyje? Ar žinome, kur yra jų siela? Ir pirmiau-
sia: ar norime žinoti?“ (AL, Nr. 261).

B. TIKĖJIMO PERDAVIMAS ŠIANDIENOS JAUNIMUI

Tikslas:
• Pristatyti liudijimą ir (arba) apmąstymus apie tai, kaip galima įtraukti šiandieninį hipervirtualų jau-

nimą ir padėti jiems atrasti, kad jų viduje yra Dievo balsas, kviečiantis juos į kelią, kuriuo pasiektų 
gyvenimo pilnatvę.

Siūloma apmąstyti:
• „Vaikų auklėjimą turėtų ženklinti tikėjimo perdavimas, kuris šiandien susiduria su sunkumais dėl 

dabartinės gyvensenos, darbo laiko, šiandienio sudėtingo pasaulio, kuriame daug kas, kad išgy-
ventų, karštligiškai skuba. Nepaisant to, šeima ir toliau turi išlikti vieta, kur mokomasi suvokti 
tikėjimo motyvus bei grožį“ (plg. AL, Nr. 287).

C. SOCIALINĖ ŽINIASKLAIDA: „APLINKA“ MŪSŲ VAIKAMS?

Tikslas:
• Pristatyti liudijimus šeimų, kurios bando ugdyti tinkamus dialogo įgūdžius su savo vaikais („žinu-

čių karta“), nedemonizuojant skaitmeninio pasaulio, bet suteikiant vaikams gaires, kaip jį kontro-
liuoti ir nebūti užvaldytiems socialinių ir virtualių santykių.

Siūloma apmąstyti:
• „Šeimos aplinkoje taip pat galima išmokti kritiškai skirti įvairių komunikavimo priemonių informa-

ciją“ (AL, Nr. 274).
• „Viena iš svarbiausių šeimos užduočių yra mokyti gebėjimo laukti. Tai reiškia ne drausti vaikams 

žaisti elektroniniais prietaisais, bet surasti būdą, kaip išugdyti jų gebėjimą netaikyti skaitmeninės 
spartos visoms gyvenimo sritims“ (plg. AL, Nr. 275).

• „Tinkamai naudojamos technologijos gali būti naudingos“ (plg. AL, Nr. 278).
• „Visuomenės medijos gali padėti mums pasijusti vieni kitiems artimesniems, išugdyti naują žmo-

nių šeimos vienybės jausmą, kuris skatintų būti solidarius ir rimčiau įsipareigoti siekti oresnio gy-
venimo. Pirmiausia internetas teikia didesnes susitikimo ir solidarumo galimybes, ir tai yra gerai, 
tai Dievo dovana.“  Tačiau būtina nuolat tikrinti, ar dabartinės komunikavimo formos iš tiesų mus 
orientuoja į dosnų susitikimą. „Negalime priimti skaitmeninio pasaulio, suprojektuoto išnaudoti 
mūsų silpnybes ir iškelti tai, kas žmonėse blogiausia“ (plg. FT, Nr. 205).
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II GRUPĖ              PAŠAUKIMAS IR MISIJA EGZISTENCINĖJE PERIFERIJOJE

A. TARP MIGRANTŲ

Tikslas:
• Pristatyti šeimų liudijimus ir (arba) apmąstymus, kad būtų galima suprasti, kaip šeima yra svarbus 

sielovados subjektas, nes savo esme ji trokšta, kad vieniši ir pasimetę žmonės atrastų namų jau-
kumą. Šeimos, kurios priima kitas šeimas.

Siūloma apmąstyti:
• „Dar vienas laiko ženklas – migracija su jos visa našta šeimos gyvenimui; šį reiškinį irgi būtina su-

vokti bei jo imtis“ (AL, Nr. 46).
• „Migrantų lydėjimas reikalauja ypatingos pastoracijos migruojančioms šeimoms, taip pat šeimos 

nariams, liekantiems kilmės šalyje“ (AL, Nr. 46).

B. PRIKLAUSOMYBĖS AKIVAIZDOJE

Tikslas:
• Pristatyti liudijimą ir (arba) apmąstymus priklausomybės šeimoje (narkotikų, žaidimų, socialinių 

medijų ir pan.) tema. Kaip šeimos gali padėti viena kitai? Kaip gali padėti Bažnyčia? Pasidalyti pa-
galbos patirtimis, įskaitant profesines kompetencijas.

Siūloma apmąstyti:
• Kaip mūsų epochos rykštė, kamuojanti ir neretai sugriaunanti šeimas, taip pat minėta narkomani-

ja. Tas pat pasakytina apie alkoholizmą, lošimą ir kitas priklausomybes. Šeimai gresia pavojus „ne-
tekti gebėjimo reaguoti, kad padėtų savo nariams <...>. Šio lūžio sunkūs padariniai yra suirusios 
šeimos, šaknų netekę vaikai,  likimo valiai palikti garbaus amžiaus žmonės, tebegyvų tėvų vaikai 
našlaičiai, gairių stokojantys ir taisyklių nevaržomi paaugliai bei jaunuoliai“ (plg. AL, Nr. 51).

• Šalia nedidelio branduolio, kurį sudaro sutuoktiniai ir jų vaikai, yra platesnė šeima – jos nevalia 
ignoruoti [...]. Ta aplinka taip pat aprėpia draugus bei šeimas, su kuriomis draugaujama, taip pat 
šeimų bendruomenes, kurios palaiko viena kitą išgyvendamos sunkumus, vykdydamos socialines 
pareigas ir puoselėdamos tikėjimą [...] (plg. AL, Nr. 196–197).

C. KAI ŠEIMOJE SMURTAUJAMA

Tikslas:
• Pristatyti šeimų liudijimą ir (arba) apmąstymus apie vertę ir svarbą šeimų tinklo, gebančio paste-

bėti ir priartėti prie smurtą patiriančiųjų, pasiekti egzistencines periferijas, kur smurtas gali būti 
šeimoje arba arti jos.

Siūloma apmąstyti:
• Netrūksta liūdnų smurto šeimoje situacijų, kurios yra derlinga dirva naujoms socialinio agresyvu-

mo formoms rastis, nes „ santykiai šeimoje paaiškina ir polinkį į smurtinę asmenybę. Taip dažnai 
nutinka šeimose, kuriose nebendraujama, vyrauja gynybinės nuostatos, nariai vienas kitam ne-
padeda, trūksta dalyvauti skatinančios veiklos, tėvų santykiai dažnai konfliktiški ir smurtiniai, tarp 
tėvų ir vaikų tvyro priešiškumas“ (AL, Nr. 51).

• „Pirmiausia gėdingas smurtas, kartais vykdomas prieš moteris, netikęs elgesys šeimoje ir įvai-
rios vergystės formos yra ne vyriškos jėgos parodymas, bet veikiau bailus nuosmukis. Verbali-
nis, fizinis ir seksualinis smurtas prieš moterį prieštarauja pačiai santuokinės vienybės prigim-
čiai“ (AL Nr. 54).

• „Argi galima ignoruoti ar nutylėti nuolatines dominavimo, arogancijos, piktnaudžiavimo, iškry-
pimo ir seksualinio smurto formas, kurios yra lytiškumo reikšmės iškraipymo rezultatas ir kitų 
kilnumą bei asmens pašaukimą mylėti palaidoja po miglotos saviieškos sluoksniu?“ (AL, Nr. 153).
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SANTUOKOS KATECHUMENATAS
Tikslas:
• Rengimo santuokai kursai turi būti atnaujinti ir atgaivinti atsižvelgiant į katechumeni-

nį procesą, kuris, iš naujo atrandančius Krikšto sakramentą jaunavedžius veda gilyn, 
nepalikdamas jų vienų po apeigų šventimo. Labai svarbu suprasti, kad santuoka nėra 
galutinė stotelė – tai pašaukimas, visą gyvenimą trunkanti šventumo kelionė. Dėl šios 
priežasties pasirengimas turėtų vykti etapais, kaip nurodė popiežius Pranciškus.

Siūloma apmąstyti:
•  „Apsisprendimas susituokti ir sukurti šeimą turėtų būti pašaukimo proceso atpaži-

nimo vaisius“ (AL, Nr. 72).
• „Norėčiau pakartoti, kad rengiantis santuokai būtinas „naujasis katechumenatas“ – toks 

yra visos Bažnyčios pastoracinis pasirinkimas. Pritariant pastarojo eilinio Sinodo tėvų 
pageidavimams būtina neatidėliotinai konkrečiai įgyvendinti tai, kas jau buvo pasiūlyta 
apaštališkajame paraginime Familiaris Consortio (Nr. 66), t. y. panašiai kaip suaugusių-
jų krikšto atveju katechumenatas yra sakramentinio proceso dalis, taip ir pasirengimas 
santuokai turėtų tapti neatsiejama viso sakramentinio santuokos proceso dalimi – tai 
būtų priešnuodis, padedantis išvengti, kad nedaugėtų niekinių ir negaliojančių santuokų 
šventimo atvejų“ (Popiežius Pranciškus. Kreipimasis į Romos Rotos tribunolo narius pra-
dedant naujus teisminius metus, 2017 m. sausio 21 d.; plg. AL, 205–211).

• „Norėčiau dar kartą rekomenduoti įsipareigoti sutuoktinių katechumenatui, kuris 
suvokiamas kaip jaunimui ir poroms siūloma būtina kelionė, skirta atgaivinti savo 
krikščioniškąjį sąmoningumą, palaikomą dviejų sakramentų, Krikšto ir Santuokos, 
malonės. Kaip jau esu sakęs kitomis progomis, katechumenatas yra unikalus pats 
savaime, nes jis yra grindžiamas Krikštu, t. y. įsišaknijęs Krikšte, o tuo pat metu gy-
venime jis turi tapti nuolatinis, nes santuokos sakramento malonė yra nuolatinė“ 
(Popiežius Pranciškus. Kreipimasis į Romos Rotos tribunolo narius pradedant naujus 
teisminius metus, 2018 m. sausio 29 d.).
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I  GRUPĖ               GLOBĖJŲ IR UGDYTOJŲ FORMAVIMAS: PASAULIEČIAI, 
                                KUNIGAI IR SEMINARISTAI

A. JAUNŲ ŽMONIŲ  LYTIŠKUMO  IR JAUSMŲ UGDYMAS  

Tikslas:
• Per pastoracinę patirtį ir (arba) Bažnyčioje įsteigtus projektus ir programas išryškinti, kaip padėti 

tėvams ir mokytojams ugdant vaikus ir jaunuolius kalbėti jausmų ir lytiškumo temomis.

Siūloma apmąstyti:
• „Kad patys tėvai galėtų atlikti savo auklėjamąją užduotį, Bažnyčia pašaukta bendradarbiauti vyk-

dydama tinkamą pastoraciją. Ji visada privalo padėti tėvams branginti savo ypatingą vaidmenį bei 
pripažinti, kad priėmusieji Santuokos sakramentą tapo tikrais auklėjimo tarnautojais, nes ugdy-
dami savo vaikus statydina Bažnyčią ir taip priima Dievo jiems siūlomą pašaukimą“ (AL, Nr. 85).

• „Sunku imtis lytinio auklėjimo epochoje, kai lytiškumą linkstama subanalinti ir nuskurdinti. Toks auklėji-
mas suvoktinas meilės, dovanojimosi vienas kitam ugdymo kontekste. Tada lytiškumo kalba bus ne ap-
gailėtinai nuskurdinama, bet apšviečiama. Seksualinį instinktą galima ugdyti pažįstant save ir plėtojant 
gebėjimą tvardytis, taip padedant rastis vertingam gebėjimui džiaugtis ir susitikti mylint“ (AL, Nr. 280).

• Jaunuoliai turi gebėti suvokti, kad yra bombarduojami informacijos, kenkančios jų gerovei ir bren-
dimui. [...] Lygiai taip pat pripažintina, jog „būtina nauja ir tinkamesnė kalba“ „vaikus ir paauglius 
su lytiškumo tema supažindinti“ (plg. AL, Nr. 281–284). 

B.  KUNIGŲ IR SEMINARISTŲ UGDYMAS
Tikslas:
• Suteikti galimybę patirti ar bent padėti suvokti, kaip svarbu ugdyti seminaristus ir kunigus, kad jie 

būtų kompetentingi ir pasirengę lydėti jaunuolius ir šeimas per moralinius iššūkius, su kuriais jie 
nuolat susiduria.

Siūloma apmąstyti:
• „Kartu su konkrečiai į šeimą orientuota pastoracija išryškėja poreikis „tinkamiau ugdyti kunigus, 

diakonus, vienuolius ir vienuoles, katechetus ir kitus sielovados darbuotojus“. Atsakymuose, gau-
tuose vykdant pasaulinę apklausą, pabrėžiama, kad įšventintiesiems tarnautojams dažnai trūksta 
tinkamo pasirengimo imtis sudėtingų aktualių šeimos problemų“ (AL, Nr. 202). 

• „Seminaristai turėtų gauti platesnį tarpdisciplininį ugdymą sužadėtuvių ir santuokos srityje, ne 
vien dogminį“ (AL, Nr. 203). 

C. NUOLATINIS SUTUOKTINIŲ PALYDĖJIMAS
Tikslas:
• Bendra sielovadinė patirtis, kad būtų atskleista būtinybė ir svarba nuolat lydėti sutuoktinius, ypač 

kritiškiausiais šeimos gyvenimo momentais. Bendruomenės buvimas yra esminis, todėl būtina 
mokyti pasauliečius ir sutuoktinius, kad būtų užtikrintas toks palydėjimas.

Siūloma apmąstyti:
• „Profesionalūs specialistai, ypač turintys lydėjimo patirties, padeda įgyvendinti pastoracinius pa-

siūlymus 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“ (AL, Nr. 204).

• „Iš to išplaukia pastoracinio palydėjimo po sakramento šventimo poreikis (plg. Familiaris consor-
tio, III dalis). Labai svarbu, kad tokioje pastoracijoje dalyvautų patyrusių sutuoktinių poros. Vieta, 
kur patyrusios poros galėtų padėti jaunesnėms, galbūt talkinant asociacijoms, bažnytiniams sąjū-
džiams ir naujosioms bendruomenėms, yra parapija“ (AL, Nr. 223).
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II  GRUPĖ               ŠEIMOS BENDRYSTĖ – BAŽNYTINIS BENDRYSTĖS STILIUS

A. ŠEIMOS BENDRYSTĖ IR BAŽNYTINĖ BENDRYSTĖ
Tikslas:
• Šeimos bendrystė, kylanti iš Santuokos sakramento, įkūnija bendrystės, kuri turėtų egzistuoti Baž-

nyčioje, stilių, pradedant nuo sutuoktinių ir kunigų tarpusavio santykių.
• Šiuo atžvilgiu galėtų būti pristatyta vertinga pastoracinė patirtis.

Siūloma apmąstyti:
• „Bažnyčia yra šeimų šeima, nuolatos praturtinama visų namų Bažnyčių gyvenimo. „Santuokos 

sakramento galia kiekviena šeima visais atžvilgiais tampa gėriu Bažnyčiai. Turint tai priešais akis, 
šiandienei Bažnyčiai bus vertinga dovana apmąstyti šeimos ir Bažnyčios abipusiškumą: Bažnyčia 
yra gėris šeimai, šeima yra gėris Bažnyčiai. Sergėti Viešpaties sakramentinę dovaną privalu ne tik 
pavienėms šeimoms, bet ir pačiai krikščionių bendruomenei“ (AL, Nr. 87).

B. VYRŲ IR MOTERŲ TARPUSAVIO ABIPUSIŠKUMAS BAŽNYČIOJE ĮVAIRIAIS GYVENIMO 
ETAPAIS
Tikslas:
• Parodyti, kaip ir Bažnyčioje vyrai bei moterys savo vyriškumu ir moteriškumu turi skirtingą ir svar-

bų vaidmenį visose gyvenimo situacijose. Tai padeda išgyventi vyrų ir moterų abipusiškumą bei 
atsakomybę bendroje bažnytinėje misijoje ir sustiprinti moterų vaidmenį Bažnyčioje.

Siūloma apmąstyti:
• „Moteris yra Bažnyčios, kuri yra moteris, nuotaka, motina, atvaizdas. Tai stilius. Be šio stiliaus 

mes kalbėtume apie Dievo tautą kaip apie organizaciją, galbūt profesinę sąjungą, bet ne kaip apie 
šeimą, gimusią iš Motinos Bažnyčios“ (Popiežiaus Pranciškaus kalba per 2019 m. vasario 21–24 d. 
susitikimą „Nepilnamečių apsauga Bažnyčioje“).

• Būtent sutuoktinių lygmuo padaro vyrus ir moteris  pajėgius palaikyti santykius, sinergiją, bendra-
darbiavimą ir bendrystę. [...] Tačiau moterys, daug labiau nei vyrai, dėl joms būdingo globėjiškumo 
ir motiniško gebėjimo gimdyti ir buvimo atsakingoms už šį gimdymą, geba atskleisti pasauliui tą 
būtiną vyrų ir moterų bendradarbiavimo ir atsakomybės santykį, kuris turi pasireikšti ir Bažnyčioje.

C. TĖVYSTĖ, MOTINYSTĖ IR BROLYSTĖ BAŽNYČIOJE
Tikslas:
• Parodyti, kaip dvasinės tėvystės, motinystės ir brolybės patirtis gali būti išgyvenama vietos ben-

druomenių sielovadoje.
• Galima pasidalyti patirtimi, kuri išryškina šio šeimyninio lygmens svarbą Bažnyčioje, kai įmanoma 

laikyti kitą žmogų savo širdyje, kaip tai daro motina ar tėvas, arba kaip tai vyksta tarp brolių ir seserų.

Siūloma apmąstyti:
• „Aš meldžiu už juos. Ne už pasaulį meldžiu, bet už tavo man pavestuosius. Jie juk yra tavieji!  [...] 

Šventasis Tėve, išlaikyk ištikimus savo vardui visus, kuriuos esi man pavedęs, kad jie būtų viena kaip ir 
mes“ (Jn 17, 9. 11). Galime tikėti, kad sakydamas šiuos žodžius Jėzus širdyje turėjo ne neaiškią minią, o 
veidus žmonių, kuriuos Jis lankė ar su kuriais susitikdavo. Bažnyčioje taip pat esame pašaukti atpažinti 
veidus tų, kuriuos Dievas mums patiki kelyje ir kurie mums tampa tėvais, motinomis ir broliais.
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ŠEIMA KAIP ŠVENTUMO KELIAS
Tikslas:
• Nurodyti, kad šventumas yra atsakas į pašaukimą, kurį Dievas duoda kiekvienam 

žmogui, pagal jo gyvenimo būseną. Sutuoktiniai ir šeimos yra kviečiami tapti šventi 
per savo kasdienio gyvenimo veiksmus, kuriuos sudaro namų ruoša, darbas, vaikų 
auklėjimas, gedulas, liga, santykiai tarp brolių ir seserų su viso to teikiamais džiaugs-
mais ir rūpesčiais.

Siūloma apmąstyti:
• „Viešpaties artumas gyvena realioje ir konkrečioje šeimoje su visais jos skausmais, 

kovomis, džiaugsmais ir kasdieniais siekiais. [...] Šeimos meilės dvasingumą sudaro 
tūkstančiai realių ir konkrečių veiksmų“ (AL, Nr. 315).

• „Pozityviai įgyvendinama šeimos bendrystė yra autentiškas šventėjimo paprastame 
gyvenime ir mistinio augimo kelias, būdas artimai susijungti su Dievu. [...] Todėl tie, 
kurie turi gilių dvasinių troškimų, tenemano, kad šeima nutolina juos nuo augimo 
Dvasios gyvenime, bet telaiko šeimą keliu, kuriuo Viešpats naudojasi, kad nuvestų 
juos į mistinio susivienijimo viršūnes“ (AL, Nr. 316).
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I GRUPĖ                KELIAI Į ŠVENTUMĄ

A. ĮŽVALGUMAS KASDIENIAME ŠEIMOS GYVENIME
Tikslas:
• Parodyti, kaip įžvalgumas gali būti įgyvendinamas kaip kasdienio gyvenimo būdas šiuolaikinėse šeimose.
• Atskleisti sielovadines patirtis, kurios padeda suprasti Dievo buvimą asmeniniame ir šeimos gyvenime.

Siūloma apmąstyti:
• „Dievo žodis yra šeimos gyvenimo ir dvasingumo šaltinis. Visų šeimų pastoracija turėtų leistis būti 

formuojama viduje ir ugdyti namų Bažnyčios narius maldingu ir bažnytiniu Šventojo Rašto skaity-
mu. Dievo žodis yra ne tik geroji naujiena privačiam asmens gyvenimui, bet ir sprendimo kriterijus 
bei šviesa, padedanti įžvelgti įvairius iššūkius sutuoktiniams ir šeimai“ (AL, Nr. 227).

• „Pastoracijai privalu įžvelgti tai, „kas padėtų puoselėti evangelizaciją ir žmogiškąjį bei dvasinį au-
gimą“ (AL, Nr. 293).

B. DVASINIS VADOVAVIMAS SUDARIUSIEMS NAUJĄ SĄJUNGĄ
Tikslas:
• Perteikti liudijimus apie sielovadinę dvasinio palydėjimo patirtį poroms, sudariusioms naują są-

jungą, norinčioms likti Bažnyčioje ir gyventi pagal Evangelijos tiesą.

Siūloma apmąstyti:
•  Išsituokusiesiems, kurie gyvena sudarę naują sąjungą, svarbu leisti pajusti, kad jie yra Bažnyčios 

dalis. Tokios situacijos reikalauja „rūpestingo įžvalgumo ir labai pagarbaus lydėjimo“ [...]. Juos 
reikia raginti įsitraukti į bendruomenės gyvenimą (plg. AL, Nr. 243).

• „Nors visada siūlo tobulumą ir kviečia pilnatviškiau atsiliepti Dievui, „Bažnyčia turi dėmesingai ir 
rūpestingai lydėti savo silpniausiuosius vaikus, paženklintus sužeistos ir žlugusios meilės, steng-
damasi grąžinti jiems pasitikėjimą ir viltį, panašiai kaip uosto švyturio ar fakelo šviesa padeda 
pasiklydusiems vėl surasti teisingą kryptį ar susiorientuoti audroje“ (AL, Nr. 291).

C. KAI VIENAS IŠ SUTUOKTINIŲ YRA NETIKINTIS
Tikslas:
• Pateikti liudijimą apie dvasinio palydėjimo patirtį poroms, kuriose vienas iš sutuoktinių yra netikintis 

ir (arba) nerodo susidomėjimo Bažnyčia. Tai dažna šeimų būklė visame pasaulyje. Kaip galime padėti 
šioms šeimoms jaustis Bažnyčios bendruomenės dalimi ir išgyventi Santuokos sakramentą su viltimi?

Siūloma apmąstyti:
• Bet kuriuo atveju meilė sutuoktiniui, kuris nėra tikintis, laimės dovanojimas, skaudulių raminimas 

ir dalijimasis gyvenimu kartu yra tikrasis pašventinimo kelias. Meilė visada yra Dievo dovana. Kad ir 
kur ji būtų išlieta, ji leidžia pajusti savo perkeičiantį buvimą, dažnai paslaptingais būdais, net tiek, kad 
„netikintis vyras pašventinamas žmona, o netikinti žmona pašventinama tikinčiu vyru“ (1 Kor 7, 14).

• „Su ypatingais iššūkiais susiduria poros ir šeimos, kurių vienas partneris yra katalikas, o kitas – 
netikintis. Tokiais atvejais liudytinas Evangelijos gebėjimas tokiose situacijose sudaryti galimybę 
siekti vaikų krikščioniškojo tikėjimo ugdymo“ (AL Nr. 248).

II GRUPĖ                 SUTUOKTINIŲ POROS IR ŠEIMOS: ŠVENTUMAS KASDIENYBĖJE

Tikslas:
Klausyti liudijimų apie šventumą sutuoktinių ir šeimų, sugebėjusių suvokti Dievo buvimą savo kas-
dieniame gyvenime.

Siūloma apmąstyti:
Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos paskelbta medžiaga apie sutuoktinių  ir šeimų šventumą.
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A          PASAULIO ŠEIMŲ SUSITIKIMUI SKIRTOS SAVAITĖS ATIDARYMAS 

• Galima būtų numatyti atidarymą kaip bendruomenės susitikimą.
• Tai galėtų būti šventės akimirka. Romoje bus surengta šventė, kurioje dalyvaus Šventasis Tėvas, 

šeimos sakys liudijimus temomis pagal Šventojo Tėvo pasirinktą Susitikimo pavadinimą „Šeimos 
meilė: pašaukimas ir šventumo kelias“. Susitikimą bus galima stebėti tiesiogiai.

• Vietos lygmeniu tai taip pat galėtų būti Eucharistijos šventimas arba maldos laikas, bendruome-
nės piligriminė kelionė su procesija.

B          MEDITACIJŲ IDĖJOS, SKIRTOS ŠEIMŲ SUSITIKIMO DIENOMS  

• Kiekviena bendruomenė pagal savo poreikius gali pritaikyti ir (arba) išplėtoti siūlomas akimirkas 
meditacijai, kaitaliodama jas su tylos pauzėmis, skirtomis tyliai vidinei maldai, giesmėms ir ben-
druomenės maldoms. Meditacija turi būti ne tik individuali akimirka, bet ir sutuoktinių maldos ir 
dialogo su Jėzumi laikas.

• Toliau pateikiami keli galimi meditacijų ir apmąstymų pasiūlymai, parengti pagal dailininko Marko 
Rupniko sukurtą PŠS atvaizdą-simbolį.

• Kunigo jėzuito M. Rupniko paaiškinimą žr.:
https://www.romefamily2022.com/en/wmof-diocesi/

https://www.romefamily2022.com/en/wmof-diocesi/
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2

1

Pasiūlymai meditacijoms apie tėvo m. rupniko atvaizdą
„ŠIS SLĖPINYS YRA DIDIS“

„Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos, ir du 
taps vienu kūnu. Šita paslaptis yra didelė, – aš tai sakau, žvelgdamas į 
Kristų ir Bažnyčią“ (Ef 5, 31–32).

1 žingsnis. Stebėkime atvaizdą
2 žingsnis. Citatos iš Amoris Laetitia
3 žingsnis. Kontempliacija
• Mūsų „taip“ šeimos kūrimui yra mūsų atsakas į Dievo kvietimą gyventi meile santuokoje ir šeimo-

je. Tai yra „taip“, kurį esame kviečiami kasdien atnaujinti.
Santuokos sakramente savuoju „taip“ vyras ir moteris prašo Viešpatį perkeisti jų meilę, kad ji būtų 
išgryninta ir siektų pilnatvės.

• Ar santykiai mūsų šeimoje atrodo kaip nors „uždangstyti“? Ar galiu prašyti Viešpatį pagalbos pa-
keisti mano širdį dėl tam tikros situacijos?

4 žingsnis. Asmeninė malda ir malda poroje
Asmeninės tylos ar dialogo poroje akimirką galime išsakyti savo maldą Viešpačiui:

• Už ką galiu padėkoti ir dėl ko galiu prašyti Viešpaties pagalbos?
• Už ką galime padėkoti ir dėl ko galime šauktis Viešpaties pagalbos?

„Dvasia, kurią Viešpats išlieja, suteikia naują širdį“ (FC, Nr. 13).

1 žingsnis. Stebėkime atvaizdą
Ką aš matau?
Stebiu detales.

• Šv. Pauliaus ranka nuima šydą: dabar suprantame, kad nuotakos ir jaunikio meilė yra atspindys 
begalinės ir neišardomos meilės, kuria Jėzus myli Bažnyčią, savo nuotaką, ir kurią Dievas jaučia 
žmonijai.

• Šeimoje išgyvenama meilė yra begalinės Dievo meilės (kuri yra „santuokinė“ meilė), nors ir pri-
dengtos šydu, atvaizdas.

2 žingsnis. Citatos iš Amoris Laetitia
• Begalinė Dievo meilė yra tokia didelė tikrovė, kad pradžioje žmonija negalėjo nei suprasti, nei 

įsivaizduoti, kokia didelė gali būti Dievo meilė kiekvienam iš mūsų (plg. tėvo M. Rupniko paaiškini-
mą). Po to, kai Dievas atidavė savo Sūnų už mus ir kai Jėzus save paaukojo mirdamas ant kryžiaus, 
kad mus išgelbėtų, Dievo meilė mums pasirodė konkreti ir mes pradėjome suvokti tokios didelės 
meilės slėpinį.
Štai kodėl šventasis Paulius gali pradėti atidengti uždangą ir mes galime įžvelgti tam tikrą Dievo 
meilės veikimą vyro ir moters meilėje.
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• Tiesa apie vyro ir moters meilę iki galo atsiskleidžia tik nukryžiuoto Kristaus šviesoje. Santuoka, 
besiremianti vienatine ir galutine meile, tampa Dievo santykio su žmogumi paveikslu, ir atvirkš-
čiai: būdas, kuriuo myli Dievas, tampa žmogiškosios meilės matu (plg. AL, Nr. 70).

• Raštas ir Tradicija įgalina artintis prie Trejybės, apreiškiamos šeimos bruožais, pažinimo. Šeima 
yra Dievo, kuris yra asmenų bendrystė, paveikslas. Jėzus ne tik sugrąžino santuokai bei šeimai 
jų pradinį pavidalą, bet ir padarė santuoką savo meilės Bažnyčiai sakramentiniu ženklu (plg. Mt 
19, 1–12; Mk 10, 1–12; Ef 5, 21–32). Iš Kristaus per Bažnyčią santuoka ir šeima gauna Šventosios 
Dvasios malonę liudyti Dievo meilės Evangeliją (plg. AL, Nr. 71).

3 žingsnis. Kontempliacija
Meilė, kuria gyvename savo šeimoje, atskleidžia „uždengtą“ „Dievo meilės būdą“. Su Šventosios 
Dvasios galia galime vis daugiau pakelti uždangą ir diena iš dienos tobulinti savo gebėjimą mylėti.

• Kokias silpnybes galiu pasistengti įveikti?
• Kokie yra trapūs mūsų santykių aspektai ir kaip galėtume pabandyti juos įveikti?

4 žingsnis. Asmeninė malda ir malda poroje
Asmeninės tylos ar dialogo poroje akimirką galime išsakyti savo maldą Viešpačiui:

• Už ką galiu padėkoti ir dėl ko galiu prašyti Viešpatį pagalbos?
• Už ką galime padėkoti ir dėl ko galime šauktis Viešpaties pagalbos?

„Jie nebeturi vyno“ (Jn 2, 3).

1 žingsnis. Stebėkime paveikslą
Ką aš matau?
Stebiu detales.
Ąsočiai: jie pagaminti iš akmens. Buvo pripildyti vandens, o dabar yra tušti.

2 žingsnis. Citatos iš Amoris Laetitia
• „Jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, bet neturėčiau meilės, būčiau niekas.“ 

Vis dėlto žodis „meilė“ yra vienas dažniausiai vartojamų ir labai dažnai iškraipomų žodžių. […] 
Meilė patiriama ir puoselėjama gyvenime, kuriuo visomis dienomis dalijasi sutuoktiniai vienas su 
kitu ir su savo vaikais“ (plg. AL, Nr. 89–90).

• „Šeimos istorija būna paženklinta visokiausių krizių, kurios yra jos dramatiško grožio dalis. Būtina 
padėti suvokti, kad įveikta krizė nesumenkina santykio intensyvumo, bet pagerina, nuskaidrina ir 
subrandina jų sąjungos vyną. Kartu gyvenama ne tam, kad būtum vis mažiau laimingas, bet kad 
išmoktum būti laimingas naujaip, remdamasis galimybėmis, atveriamomis naujo etapo. Kiekvie-
na krizė moko ir įgalina intensyviau dalytis gyvenimu ar bent atrasti naują santuokinės patirties 
prasmę. Jokiu būdu nepasiduotina tolydžiam smukimui, nuolatiniam blogėjimui, pakenčiamam 
vidutiniškumui. Priešingai, kai santuoka laikoma užduotimi, kuri reiškia ir kliūčių įveiką, kiekviena 
krizė suvokiama kaip proga siekti, kad kartu geriamas vynas būtų geresnis. Sutuoktinius reikia 
lydėti, kad jie gebėtų sutikti pasitaikyti galinčias krizes, imtųsi iššūkių ir suvoktų, jog tai yra šeimos 
gyvenimo dalis. Patyrę ir parengti sutuoktiniai turėtų būti nusiteikę lydėti kitus šiuo atžvilgiu taip, 
kad krizės jų neišgąsdintų nei paskatintų priimti skubotus sprendimus. Kiekvienoje krizėje glūdi 
geroji žinia, kurią reikia mokėti išgirsti įsiklausant į širdį“ (AL, Nr. 232).

3



32

4

3 žingsnis. Kontempliacija
Ąsočiuose esantį vandenį galima palyginti su mūsų žmogiška meile, kuri, laikui bėgant, atrodo, išsenka.
Mūsų gyvenime būna laikotarpių, kai jaučiame, kad mūsų ąsočiuose liko mažai meilės.

• Kiekviena krizė, didelė ar maža, gali tapti „proga leisti savo santykių vynui subręsti ir tobulėti“. Ar 
tikrai esu tuo įsitikinęs? Ar galiu tuo tikėti ir išsaugoti viltį net ir sunkiais laikotarpiais?

4 žingsnis. Asmeninė malda ir malda poroje
Asmeninės tylos ar dialogo poroje akimirką galime išsakyti savo maldą Viešpačiui:

• Už ką galiu padėkoti ir dėl ko galiu prašyti Viešpatį pagalbos?
• Už ką galime padėkoti ir dėl ko galime šauktis Viešpaties pagalbos?

Dvasia, kurią Viešpats išlieja [...], padaro vyrą ir moterį gebančius my-
lėti vienas kitą taip, kaip Kristus mus mylėjo (FC, Nr. 13). 

1 žingsnis. Stebėkime paveikslą
Ką aš matau?
Atidžiai stebiu detales.
Tėvas Rupnikas pavaizdavo šventąjį Paulių, kaip jis pilsto vyną, kuris kaip kraujas išsiliejo iš Kristaus 
šono: tai gerasis meilės vynas, paaukotas žmonijai.

2 žingsnis. Citatos iš Amoris Laetitia
• „Visas bendras sutuoktinių gyvenimas, visas santykių tarp jų, jų su vaikais ir pasauliu tinklas iš 

tikrųjų bus ženklinamas bei stiprinamas sakramento malonės, kylančios iš Įsikūnijimo bei Velykų 
slėpinių, kuriais Dievas išreiškė visą savo meilę žmonijai ir artimai su ja susijungė. Jie niekada vieni 
savo jėgomis nesiims atsirandančių iššūkių. Jie pašaukti į Dievo dovaną atsiliepti savo įsiparei-
gojimu, kūrybiškumu, tvirtumu kasdienėje kovoje, tačiau visada gali šauktis Šventosios Dvasios 
pašventinti jų vienybę, kad gautoji malonė vis iš naujo reikštųsi kiekvienoje naujoje situacijoje“ 
(AL, Nr. 74).

3 žingsnis. Kontempliacija
• Apmąstysiu savo įsipareigojimą kūrybiškai ir atkakliai mąstyti apie naujus meilės būdus savo šei-

mos viduje.
• Kartu pamąstykime, kaip galime puoselėti savo santykius su Dievu, kad atpažintume Jį kaip vienin-

telį Meilės šaltinį, iš kurio visada galime semtis ir pripildyti savo ąsočius, savo širdis.

4 žingsnis. Asmeninė malda ir malda poroje
Asmeninės tylos ar dialogo poroje akimirką galime išsakyti savo maldą Viešpačiui:

• Už ką galiu padėkoti ir dėl ko galiu prašyti Viešpatį pagalbos?
• Už ką galime padėkoti ir dėl ko galime šauktis Viešpaties pagalbos?
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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.
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C          EUCHARISTIJOS ADORACIJA

Kodėl siūloma skirti laiko Eucharistijos adoracijai?
Duoti laiko artimai bendrauti su Viešpačiu ir pasiūlyti vietą, kurioje Jis galėtų prabilti į kiekvieno 
žmogaus širdį ir į kiekvieną sutuoktinių porą. Eucharistijos adoracija gali būti ne tik individualios 
adoracijos akimirka, bet ir sutuoktinių adoracijos ir maldos laikas būnant su Jėzumi, kartu klūpant 
priešais Švenčiausiąjį Sakramentą.

Tikslas
• Suteikti kiekvienam asmeniui akimirką patirti į jį nukreiptą Jėzaus žvilgsnį, priimti jį kaip brangią 

dovaną ir pačiam žvelgti į Jėzų.
• Suteikti susituokusioms poroms galimybę kartu kontempliuoti Jėzų Eucharistijoje; kartu patirti 

mylintį Jėzaus žvilgsnį; savo širdyse įsiklausyti į Žodį, kurį Jėzus nori skirti jiems abiem.

Kada?
• Trumpą akimirką kiekvienos dienos pabaigoje.
• Ilgesnį laiką – vieną iš Susitikimo dienų.
• Romoje Eucharistijos adoracija vyks šeštadienio, birželio 25 d., rytą, prieš paskutinę Pastoracinio 

kongreso sesiją ir ją bus galima stebėti tiesiogiai.  

D          SUSITIKIMO UŽDARYMO EUCHARISTIJOS ŠVENTIMAS

BENDRI PASIŪLYMAI

• Vienas iš birželio 26 d., sekmadienį, vyksiančių Eucharistijos šventimų gali būti skirtas Susitikimo 
uždarymui su bendruomenės šeimomis. 

• Skatinkite, kad Mišiose dalyvautų visa šeima.
• Jei įmanoma, laikantis antikovidinių reikalavimų, atnašų procesija gali būti nešama šeimų.

Be vyno ir duonos, prie altoriaus galėtų būti nešami šeimos meilės simboliai.
• Dienos Mišių aukų rinkliava gali būti skirta skurstančioms šeimoms paremti arba kokiai nors kitai 

šeimos sielovadai skirtai veiklai.
• Tikinčiųjų maldas gali skaityti skirtingi šeimos nariai (tėvai, vaikai, seneliai).
• Mišių pabaigoje galima išdalyti oficialų Marko Rupniko atvaizdą ir PŠS maldą šeimoms.

Tais atvejais, kai šeimoms suteikiamas siuntimas, t. y. sutuoktiniai „siunčiami evangelizuoti“, taip 
pat ir įteikiant jiems raštą, šie siuntimai turėtų būti įteikti iškart po to, kai apie tai paskelbiama, 
kad jie liktų kaip konkretūs ženklai, kuriuos šeimos pasiimtų namo.

 



35

 IDĖJOS TIKINČIŲJŲ MALDOMS

Idėjos temoms:
• už Bažnyčią, Dievo tautą,
• už popiežių, kunigus, diakonus,
• už sužadėtinius,
• už labiau pažeidžiamas šeimas (patiriančias skyrybas, ligas, sielvartą),
• už neįgaliuosius,
• už vaikus,
• už gyvybę,
• už šventumą šeimoje,
• už mūsų vadovus.

Keletas pasiūlymų maldavimams:
• Už Bažnyčią, kad visame pasaulyje ji galėtų skelbti ir tvirtai liudyti Dievo plano šeimai grožį ir ver-

tinti šeimą kaip dovaną ir pašaukimą.
Meldžiam Tave, išklausyk mus!

• Už Popiežių Pranciškų, kiekvieną kunigą ir diakoną, kad jie kartu su šeimomis galėtų kurti Bažnyčią 
kaip didelę šeimą, saugodami jos vienybę ir brolišką bendrystę.
Meldžiam Tave, išklausyk mus!

• Už sužadėtinius, kad jie mūsų bendruomenėje galėtų sutikti šeimų, gebančių liudyti jiems meilės 
džiaugsmą, patiriamą dėl Kristaus buvimo krikščioniškoje santuokoje.
Meldžiam Tave, išklausyk mus!

• Už šeimas, išgyvenančias sunkumus, kad jos rastų konkrečią paramą mūsų bendruomenėje ir nie-
kada neprarastų vilties Tavyje.
Meldžiam Tave, išklausyk mus!

• Už tuos, kurie kenčia ligos nuovargį ar sielvartą, kad mūsų bendruomenės šeimos išmoktų palaiky-
ti vienos kitas ir gebėtų atsiverti, siekdamos suteikti pagalbą ir būti arti tų, kurie patiria sunkumų. 
Meldžiam Tave, išklausyk mus!

• Tegu mūsų bendruomenė visuomet sugeba rasti naujų būdų, kad kiekvienas žmogus su negalia 
jaustųsi laukiamas ir rastų savo vietą Bažnyčioje.
Meldžiam Tave, išklausyk mus!

• Meldžiame Tave, Viešpatie, kad kiekvienas vaikas pasaulyje turėtų šeimą, kuri jį priimtų, leistų 
jaustis mylimam ir suteiktų visa, ko reikia, kad jis galėtų augti laimingas ir gebantis mylėti.
Meldžiam Tave, išklausyk mus!

• Meldžiame Tave, Viešpatie, už vaikus, kenčiančius dėl šeimos iširimo arba likusius be šeimos. Tegu 
jie sutinka priimantį ir padrąsinantį žvilgsnį, mokantį juos vilties.
Meldžiam Tave, išklausyk mus!

• Pavedame Tau, Viešpatie, visas motinas, kad jos rūpestingai ir drąsiai priimtų ir saugotų kiekvieną 
savo įsčiose pradėtą vaiką.
Meldžiam Tave, išklausyk mus!

• Meldžiame Tave, Viešpatie, kad kiekviena šeima jaustųsi ne tik Tavo kviečiama, bet ir vedama bei 
palaikoma kelyje į šventumą.
Meldžiam Tave, išklausyk mus!

• Melskimės, kad kiekvienos šalies vadovai priimtų sprendimus, kuriais konkrečiai paremtų šeimas, 
ypač skurdžiausias ir labiausiai nuskriaustas.
Meldžiam Tave, išklausyk mus!
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IDĖJOS HOMILIJAI

XIII eilinio laiko sekmadienis. 1 Kar 19, 16. 19–21; Ps 15; Gal 5, 1. 13–18; Lk 9, 51–62.

• Ką tik perskaityta Evangelijos ištrauka kviečia mus įsisavinti tai, ką mąstėme apie mūsų šeimų pa-
šaukimą pastarosiomis dienomis. Kaip ir Jėzus, esame kviečiami „tvirtai apsispręsti“ leistis į naują 
kelionę. Žodžiai, kuriuos girdėjome, ir liudijimai, kuriais dalijomės, gali būti maistas ir parama 
kelionėje, kuri gali būti atnaujinta tik išgyvenus tokią intensyvią patirtį kartu.

• Popiežius Pranciškus sakė: „Mums reikia, kad sutuoktiniai būtų kartu su ganytojais, eitų kartu su kito-
mis šeimomis, padėtų silpnesniems skelbti, jog net ir sunkumuose Kristus yra Santuokos sakramente, 
kad suteiktų švelnumo, kantrybės ir vilties visiems, kiekvienoje gyvenimo situacijoje.“ Tai, kad esame 
šeima – sutuoktiniai, dukros ir sūnūs, anūkai, močiutės ir seneliai, seserys ir broliai, – iš tiesų esame 
šaltinis savo bažnytinėms bendruomenėms. Išmokę mylėti vieni kitus – mokykloje, kuria buvo mūsų 
šeimos, – galime dalytis meile su aplinkiniais ir būti liudytojais tiems, kurie labiausiai kenčia.

• Kaip ir kiekviena Bažnyčios tikrovė, šeima taip pat pašaukta gyventi ne savitiksliai, bet kviečiama 
leistis į kelią. Šiandienos Evangelijoje Jėzus, regis, kalba labai griežtai ir kviečia eiti paskui save net 
apleidžiant pareigą palaidoti savo tėvus. Jis nori mums pasakyti, kad net brangiausi mūsų turtai 
pranyks, jei nebus įsišakniję Jame, jei nebus išeinama iš savęs ir skelbiamas Jo buvimas.

• Nelaikykime savo meilės lobio paslėpto! Pasidalykime juo su tais, kurie gyvena šalia mūsų ir kuriems 
to labiausiai reikia. Tegul kiekviena krikščioniška šeima ieško sunkumus patiriančios šeimos, vienišo 
pagyvenusio žmogaus, vaiko, kuriam reikia paramos, tarp savo kaimynų, tarp savo vaikų mokyklos 
draugų ir t. t. Rūpinkimės jais motiniškai ir tėviškai, švelniai ir konkrečiai: padarykime juos savo šei-
mos nariais. Taip atversime savo širdžių duris ir leisime gautai meilei persmelkti mus supantį pasaulį.

• Popiežius Pranciškus norėjo nusakyti, kaip jis mato pasaulį, atsinaujinusį paskelbus Evangeliją, 
pasitelkdamas gerai pažįstamą įvaizdį Fratelli Tutti. Iš tiesų pasauliui reikia iš naujo atrasti naują 
brolystę, o šeima yra ta vieta, kur kiekvienas žmogus gali išmokti išgyventi šį jausmą. Tačiau mes 
taip pat tvirtai jaučiame tėvystės ir motinystės poreikį, t. y. kad krikščionys, kaip tėvai daro su vai-
kais, prisiimtų atsakomybę už visuomenes, kurios atrodo vis labiau susiskaldžiusios. 

SIUNTIMAS ŠEIMOMS

Koks jis yra?
• Tai išsiuntimas, kurį šių dienų pabaigoje Viešpats duoda kiekvienai šeimai: tai, ką aš jums daviau, 

dabar eikite ir duokite tai kitiems.
• „Jis pasišaukė Dvylika ir išsiuntė juos po du“ (Mk 6, 7). Išsiuntimas sutuoktinių kaip Jėzaus mokinių 

yra nuoroda į Krikšto dėka turimą karališkąją šeimų kunigystę, sustiprintą santuokoje.
Koks bus jo tikslas?
• Nurodyti šeimoms konkrečią užduotį, kuri joms patikėta jų bendruomenės sielovadinėje kelionėje.
Kas jį suteikia?
• Vyskupas, kunigas arba bendruomenės vadovas.
Kada tai atliekama?
• Tai daroma baigiantis Susitinkimo dienoms. Tai yra „siuntimas evangelizuoti“, kurį perskaitęs vyskupas 

ar kunigas gali įteikti atspausdintą šeimoms. Siuntimas šeimoms gali būti įteikiamas per Susitikimo 
uždarymo Mišias, pridėjus atspausdintą tėvo M. Rupniko paveikslą ir Pasaulio Šeimų susitikimo maldą. 
Susitikimo malda taip pat gali būti įteikta šeimoms kaip konkretus ženklas, kurį šeimos parsineš namo.

• Šventasis Tėvas šeimoms Romoje per Viešpaties angelo maldą sekmadienį, birželio 27 d., suteiks 
siuntimą – tai bus galima stebėti tiesiogiai. 



37

PASIŪLYMAS BAIGIAMAJAM PALAIMINIMUI

Mes šloviname ir garbiname Tave, Tėve,
iš kurio kiekviena tėvystė
danguje ir žemėje gavo vardą.

Suteik malonę per savo Sūnų Jėzų Kristų,
gimusį iš moters Šventosios Dvasios galia,
kad kiekviena šeima taptų 
gyvenimo ir meilės šventove
nuolat atsinaujinančioms kartoms. 

Tegu Tavo Dvasia
kreipia sutuoktinių mintis bei darbus
į gera jų ir viso pasaulio šeimoms.

Padaryk, kad namų bendruomenėje vaikai atrastų tvirtą paramą  
žmogiškajam ir krikščioniškajam augimui.

Tegu meilė,
pašventinta santuokos ryšiu,
būna stipresnė už kiekvieną suklupimą ir kiekvieną krizę.

Suteik malonę, kad Bažnyčia
atliktų savo misiją
šeimai ir su šeima
visose žemės tautose.

Per Kristų mūsų Viešpatį.

Amen. 
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