
     „Bažnyčia šiuo metu privalo reikštis trijose
dialogo srityse: tai dialogas su valstybėmis,
dialogas su visuomene – suvokiamas kaip
dialogas su kultūra ir mokslu – ir dialogas su
kitais tikinčiaisiais, nepriklausančiais Katalikų
Bažnyčiai.“ (Enciklika Evangelii Gaudium, 238)

     „Dialogas yra daug daugiau nei kokios nors
tiesos perteikimas. Jis vyksta iš malonumo
kalbėtis ir dėl to, kad konkrečiai praturtina tuos,
kurie vienas kitą myli. Šio dalyko esmė yra ne
daiktai, bet patys asmenys, per dialogą
dovanojantys save vienas kitam.“ (EG, 142)

        „Priartėti vienas prie kito, išsakyti savo
nuomonę, išklausyti vienas kitą, bandyti suprasti
vienas kitą, pažvelgti vienas į kitą, pažinti vienas
kitą, bandyti suprasti vienas kitą, ieškoti sąlyčio
taškų - visa tai telpa žodyje dialogas." 
(Enciklika Fratelli tutti, 198)

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

KELIOS POPIEŽIAUS MINTYS

          Iš Jono evangelijos:

     Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė: „Duok man gerti.“
Samarietė atsakė: „Kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietę, gerti?“ (Mat žydai
nebendrauja su samariečiais.) Jėzus jai tarė: „Jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris
tave prašo: 'Duok man gerti', rasi pati būtum jį prašiusi, ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs!“
Moteris atsiliepė: „Viešpatie, bet juk tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus. Iš kur tu imsi gyvojo
vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė, ir
jo vaikai, ir gyvuliai?!“ Jėzus atsakė: „Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš. O kas gers
vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame
versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą.“... (rekomenduojame perskaityti visą
ištrauką Jn 4, 7–42)

DIALOGAS BAŽNYČIOJE IR
VISUOMENĖJE, EKUMENIZMAS
V 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



     „Brolystė nėra vien tendencija ar tam
tikru metu atsirandanti mada, o konkrečių
veiksmų įgyvendinimas, troškimas realizuoti
tikrai visuotinį gėrį ir silpniausiųjų valstybių
apsaugą.“
(Pietro Parolinas,  2020 m. spalio 3 d.)

MELSKIMĖS „TĖVE MŪSŲ“

PRISIMINKIME

  Kur ir kaip dialogas vyksta
Jūsų bendruomenėje? Kaip
asmeniškai ir
bendruomeniškai išgyvenate
skirtingumus ir konfliktus?

1. 2.  Kokio atsivertimo reikia, kad
dėl Evangelijos skelbimo
pajėgtume įsiklausyti į
„svetimą“ (ne bendraminčių ar
artimų bendražygių rato) balsą? 

„VISI ESAME PAŽEIDŽIAMI IR IŠSIGANDĘ, BET TUO PAT
METU VISI ESAME SVARBŪS IR REIKALINGI, VISI TURIME
LAIKYTIS KARTU... MES VISI ESAME ŠIOJE VALTYJE.“
POPIEŽIUS PRANCIŠKUS

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

     „Yra pavojus, kad be brolystės mūsų
religijos liks vien tušti žodžiai, taip ir
netapdami kūnu konkrečiose gyvenimo
aplinkybėse.“ 
(Islamoteologė Shahrzad Houshmand
Zadeh, 2020 m. spalio 3 d.)

     „Šiandien daug kartų kartokime šią
maldą: nuoširdžiai prašykime Dievą, kad
toje žemėje (Ukrainoje) sužydėtų brolybė
ir užgytų žaizdos, išnyktų baimė ir
susiskaldymai. Tegul šiandien į dangų
kylančios maldos ir žmonių šauksmas
paliečia atsakingųjų protus ir širdis, kad jie
dialogą ir visų gėrį keltų aukščiau savo
interesų. Melskime taikos TĖVE MŪSŲ
malda – tai vaikų, kurie kreipiasi į visų
Tėvą, malda, tai malda brolių, kurie prašo
susitaikymo ir santarvės.“

(Popiežius Pranciškus, trečiadienio bendroji
audiencija, 2022 m. sausio 26 d. )

KLAUSIMAI APMĄSTYMUI
IR PASIDALINIMUI 

3.  Kokio Bažnyčios elgesio
laukiame iššūkių ir
išbandymų (pvz., karinio
konflikto) metu?  

     Atviros brolybės esmė –„atpažinti, vertinti
ir mylėti kiekvieną žmogų nepaisant fizinio
artumo, nepaisant kurioje pasaulio vietoje
jis gimė ar gyvena“. 
(Fratelli tutti, 1)


