
       Bendrystė ir misija rizikuoja likti
abstrakčiais žodžiais, jei mes visi
neįsitraukiame, nedalyvaujame. „Ne dėl
stiliaus, o dėl tikėjimo reikalavimo.
Dalyvauti reikalauja per Krikštą gautas
tikėjimas“, – sakė pop. Pranciškus 2021 m.
spalio 9 d., cituodamas Laišką
korintiečiams, kuriame rašoma, jog „Mes
visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje,
kad sudarytume vieną kūną“ (1 Kor 12, 13).

Medžiaga, kurią kviečiame apmąstyti
asmeniškai, melstis, klausytis maldoje,
taip pat dalyvauti Sinodinio kelio
susitikimuose parapijoje

perskaitykime Šv. Rašto ištrauką

pradėkime malda

KIEKVIENĄ SUSITIKIMĄ AR
ASMENINĮ APMĄSTYMĄ

KELETAS MINČIŲ

 Iš Evangelijos pagal Luką:
Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: „O kas gi mano artimas?“ 
 Jėzus prabilo: „Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į
plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį. 
 Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita
puse kelio.  Taip pat ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kita
kelio puse.  O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo.  Jis priėjo
prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas; paskui, užkėlęs ant
savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį.  Kitą dieną jis išsiėmė du
denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: 'Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką
viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu'.  Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs
artimas patekusiam į plėšikų rankas?“ Jis atsakė: „Tas, kuris parodė jam
gailestingumą“. Jėzus atsakė: „Eik ir tu taip daryk!“ Lk 10, 29-37

KELIONĖS
BENDRAKELEIVIAI
I TEMA SUSITIKIMAMS

P A G R I N D I N I S  K L A U S I M A S :  K Ą  Š V E N T O J I  D V A S I A  S A K O  M Ū S Ų  B A Ž N Y Č I A I  Š I A N D I E N ?

skirkime laiko tylai, apmąstymui 

peržvelkime 5–7 min. vaizdo įrašą 

peržvelkime klausimus

skirkime laiko pasidalinimui

aptarkime, kas aktualiausia

užbaikime malda

       Kai Bažnyčia sustoja, ji jau nebėra
Bažnyčia, ji tampa tik miela, pamaldžia
draugija, nes laiko Šventąją Dvasią narve.
Esame kelionėje,  tad būtina apmąstyti, su
kuo keliaujame, kas tie mano
bendrakeleiviai. Kai kurie keliauja, o kai
kurie palikti pakely. 



Sinodinio kelio procesas daugeliui 
vyskupijų yra nauja patirtis, – jos tokio 
proceso nėra patyrusios. Todėl reikia keisti 
mentalitetą, iš naujo suderinti bažnytines 
struktūras, kad būtų galima prakalbinti 
Dievo tautą – įsiklausyti į ją. Prasidėjo pati 
svarbiausia fazė.

MELSKIMĖSPRISIMINKIME

Kas yra jūsų bendrakeleiviai?
Kai sakome „mūsų Bažnyčia“, 
ką jai priskiriame? Kas šiuo
metu man yra „gulintieji
pakelėje“? Kur turėčiau
atsiversti, kad galėčiau
keliauti su tais, kuriuos reikia
„nešti“, „gydyti“, „slaugyti“? 

1. 2.  Ar šioje kelionėje
tarp mano
bendrakeleivių yra
Kristus, ar remiamės
į Jį asmeniškai ir
bendruomeniškai? 
Kas yra centre? 

KAI SAKOME „MŪSŲ BAŽNYČIA“, KĄ JAI
PRISKIRIAME? KAS KVIEČIA MUS KELIAUTI DRAUGE? 
TEGUL DIEVAS IŠLAISVINA IŠ
SUPASAULĖJUSIOS BAŽNYČIOS,
PRISIDENGUSIOS DVASINIAIS AR
PASTORACINIAIS DRABUŽIAIS! 
EVANGELII GAUDIUM, 97 

W W W . S I N O D A S . K A T A L I K A I . L T  

„Sinodinis procesas bus tikras 
klausymasis. Klausymasis visų pirma 
Dievo, bet ir pasaulio. Jei tai neįvyks, 
Bažnyčia liks institucija, esanti tik dėl 
savęs, užsisklendusi savyje, be tikro 
atsivertimo.“ (R. Luciani. SAK / Vatican 
News)

„Ateik, Šventoji Dvasia, kuri žadini naujas
kalbas ir į lūpas įdedi gyvenimo žodžius,
apsaugok mus nuo tapimo muziejine
Bažnyčia, gražia, bet nebylia, su daugybe
praeities ir mažai ateities. Ateik tarp mūsų,
kad sinodinėje patirtyje mūsų nenustelbtų
nusivylimas, kad nepaskandintume
pranašystės, kad viskas nevirstų steriliomis
kalbomis. Ateik, meilės Dvasia, atverk mūsų
širdis klausymuisi. Ateik, šventumo Dvasia,
atnaujink šventąją Dievo Tautą. Ateik, Dvasia
Kūrėja, ir duoki žemei naują veidą.“

KLAUSIMAI APMĄSTYMUI IR
PASIDALINIMUI 

3. Kaip mes keliaujame drauge?
Gal einame į šventovę kaip levitas ar 
kunigas, nepaisydami kitų, „gulinčių  
pakelėse“ ir laukiančių mūsų pagalbos?
Ar  būsime laimingi, pasiekę šventovę,
o kitus palikę paribyje? Kaip padėti
šalikelėje esantiems ir keliauti į tikslą
kartu? 


