
        „Bažnyčia per daug kalba, per mažai
klausosi“, – tokią išvadą po Sinodo apie
jaunimą atidarymo Mišių popiežiaus homilijos
padarė kunigas Rossano Sala. Jis sakė: „Kai
prieš Sinodo asamblėją buvo rengiama sintezė
ir redaguojami kiti asamblėjos parengiamieji
dokumentai, atkreipėme dėmesį, kad
Bažnyčia nemoka klausytis: kalba daug, bet
per mažai klausosi. Tai aiškiausias ženklas, jog
labiau už viską reikia dvasinio atsivertimo.“
(2018 10 03)

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

KLAUSYTIS IR KALBĖTI
II 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

       Viliuosi, kad visi galėsime išgyventi tuos
etapus kaip tikri piligrimai, o ne kaip „tikėjimo
turistai“. Atsiverkime Viešpaties Dievo, norinčio
savo šviesa nušviesti mūsų kelią,
staigmenoms. Atsiverkime klausyti jo balso
taip pat per mūsų brolius ir seseris. Tuo būdu
padėsime vieni kitiems drauge keltis, o šiuo
sunkiu istorijos momentu tapsime naujų,
viltingų laikų pranašais. (Popiežius Pranciškus
Žinia 36-osios Pasaulinės jaunimo dienos
proga.)

Iš Evangelijos pagal Morkų:
 Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie
Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį. Ten
atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo
ranką. Jis pasivėdėjo jį nuošaliau nuo minios,
įleido savo pirštus į jo ausis, palietė seilėmis jo
liežuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam:
„Efatá!“, tai yra: „Atsiverk!“ Ir tuojau atsivėrė jo
klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis kalbėjo kaip
reikia. Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti.
Bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį
skelbė. Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Jis
visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir
nebyliai kalba“.
 Mk 7, 31–37

 



„Sinodo raktai yra trys – bendrystė,
dalyvavimas, misija“, – sakė Šventasis
Tėvas. 

Bendrystė ir misija rizikuoja likti
abstrakčiais žodžiais be visų dalyvavimo,
be realaus visų ir kiekvieno įsitraukimo.
Ne dėl stiliaus, o dėl tikėjimo reikalavimo.
Dalyvauti reikalauja per Krikštą gautas
tikėjimas“. Šventoji Dvasia yra toji, kuri
veda, kur Dievas nori, o ne ten, kur mus
nuvestų mūsų pačių idėjos ir mūsų
asmeninis skonis“, – sakė popiežius
Pranciškus 2021 m. spalio 9 d.

MELSKIMĖS

PRISIMINKIME

Kur mes, kaip Bažnyčia,
esam tapę kurčnebyliais –
ir tarpusavyje, ir esantiems
viena koja Bažnyčioje arba
už jos ribų? Kokia kalba
kalbame ir kokios kalbos
reikia šių dienų pasauliui?

1.

2. Kas Bažnyčioje įgalina ar
trukdo kalbėti drąsiai,
atvirai ir atsakingai? 
Kas padeda ar neleidžia
įsiklausyti į kitą? 

ĮSIKLAUSYTI Į VISUS, O NE VIEN Į KAI KURIUOS. 
IŠŠŪKIAI YRA TAM, KAD BŪTŲ ĮVEIKTI.
BŪKIME REALISTAI, TAČIAU
NEPRARASKIME DŽIAUGSMO, DRĄSOS IR
VILTIES KUPINO ATSIDAVIMO!  
EVANGELII GAUDIUM, 109

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

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.
Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti.
Esame silpni ir nuodėmingi; 
neleisk mums skleisti netvarkos.
Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų
neišmanymas
ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų
veiksmams.
Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį
gyvenimą,
nenuklysdami nuo tiesos kelio,
nuo to, kas teisinga.
Viso to prašome Tavęs,
kuri veiki visada ir visur,
kartu su Tėvu ir Sūnumi
per amžių amžius.
Amen.

KLAUSIMAI APMĄSTYMUI IR
PASIDALINIMUI 3. Kur man, kaip Bažnyčiai,

jos Kūno nariui ir dėl jos,
dėl dalyvavimo joje
autentiškiau,
visavertiškiau, reikia
Jėzaus prisilietimo ir
gydymo?


