
SINODALUMO UGDYMAS
             

   VII TEMA SUSITIKIMAMS

Pagrindinis klausimas: ką Šventoji Dvasia sako mūsų Bažnyčiai šiandien?
 

užbaikime malda

Iškilo koks nors svarbus klausimas? Atsakymai
gali būti įvairūs? Reikia susirinkti svarstyti.
Susirenka visi, kam tai rūpi. Ar jaučiuosi
Bažnyčioje kaip šeimoje? Ar jaučiuosi atsakingas
už Bažnyčią? Kiekvienas save gerbiantis žmogus
turi teisę, o dažnai ir pareigą išsakyti savo
nuomonę ir ją apginti. Juo labiau – pranašiškąją
tarnystę gavęs krikščionis. Būtent čia, per
„sensus fidei“ –  tikėjimo jausmo – pareiškimą, ji
ir atliekama. 

KLAUSYKIMĖS ŠVENTOSIOS DVASIOS
KLAUSYDAMIESI VIENI KITŲ. Ši visus metus mus
lydėjusi mintis yra sinodiškumo apibrėžimas. Be
to, nepamirškime Viešpaties žodžių: „Jei tylėsiu,
akmenys ims šaukti...“ 

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

skirkime laiko tylai, apmąstymui

peržvelkime 5–7 min. vaizdo įrašą 

peržvelkime klausimus

skirkime laiko pasidalinimui

aptarkime, kas aktualiausia

Iš Apaštalų darbų:
Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. Įsiliepsnojus ilgam
ginčui, Petras pakilo ir kreipėsi į juos: „Mieli broliai, jūs žinote, jog Dievas jau
nuo seniai išsirinko mane iš jūsų, kad pagonys iš mano lūpų išgirstų gerąją
naujieną ir įtikėtų. Ir Dievas, kuris pažįsta širdis, paliudijo jų naudai, duodamas
jiems Šventąją Dvasią kaip ir mums. Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų,
tikėjimu numazgodamas jų širdis. Tad kam gi gundote Dievą ir kraunate ant
mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome
panešti? Verčiau tikėkime Viešpaties Jėzaus malone būsią išgelbėti kaip ir jie.“
Visas susirinkimas nutilo. Dalyviai ėmė klausytis Barnabo ir Pauliaus
pasakojimo, kokių didžių ženklų ir stebuklų per juos Dievas padarė pagonijoje.

 Apd 15, 6–12
 



Kartu su Evangelijos jaunuoliu, kurį panorai
susitikti, tave vadiname Geruoju Mokytoju ir

prašome: parodyk kaip mums eiti šiuo Sinodo
keliu, kad tavo pavyzdžiu galėtume susitikti
su mūsų brolių ir seserų nerimu ir iššūkiais.

Tegul niekam nebūsime abejingi; tegul viskas
mus domins. Tegul visuomet būsime

pasirengę pamatyti veidus, įsižiūrėti į akis,
pasidalyti vieni kitų istorijomis.

Tu mus mokei, kad susitikimai gali pakeisti
gyvenimą, tad ugdyk mus susitikimo menui,
kad leisdami laiką su tavimi, pasirengtume

susitikti su kitais drauge keliaujančiais.
Atsiųsk mums Šventąją Dvasią, kad būtume
tinkami įrankiai Bažnyčios, patarnaujančios

tavo Tėvo Karalystei.
 Amen. 

 
 

 

MELSKIMĖS

KELIOS POPIEŽIAUS MINTYS

LABAI SVARBU VISIEMS MĄSTYTI GLOBALIAI, O VEIKTI
LOKALIAI! KUO TURI DIDESNĘ ATSAKOMYBĘ, TUO PRIVALAI
MATYTI PLAČIAU. TAM SVARBUS IR ATVIRUMAS BEI
SKAIDRUMAS VISUOSE MŪSŲ VEIKIMO ASPEKTUOSE. 

www.sinodas.katalikai.lt 

1. Ką mums davė sinodiniai susitikimai?
    Ko išmokome? Kas buvo svarbiausia? 

KLAUSIMAI APMĄSTYMUI
IR PASIDALINIMUI 

2. Kaip ugdyti gebėjimą „eiti drauge“ skatinant 
    įžvalgas, įsiklausant vieni į kitus, prisidedant prie 
    misijos vykdymo bei įsitraukiant į dialogą ir netgi 
    į Bažnyčios valdymą sinodiniu būdu?

3. Kokius kitus žingsnius turėtume žengti, kad tokie 
    susitikimai nesibaigtų? Kokias išvadas turėtume 
    pasidaryti savo asmeniniame gyvenime, 
    parapijoje, Bažnyčioje?

KLAUSYKIMĖS ŠVENTOSIOS DVASIOS KLAUSYDAMIESI VIENI KITŲ! 

Nors mūsų laikais vis dar pučia šalti karo ir
priespaudos vėjai ir dažnai susiduriame su
poliarizacijos reiškiniais, Bažnyčioje inicijavome
sinodinį procesą: jaučiame būtinybę eiti kartu,
ugdyti klausymosi, dalyvavimo ir dalijimosi
santykius. Kartu su visais geros valios vyrais ir
moterimis norime prisidėti prie žmonijos šeimos
kūrimo, gydyti jos žaizdas ir siekti geresnės
ateities.

Sinodalumas, ėjimas kartu yra esminis Bažnyčios
pašaukimas, ir tik iš šios perspektyvos žvelgiant
įmanoma atpažinti ir įvertinti skirtingus
pašaukimus, charizmas bei tarnystes. Taip pat
žinome, jog Bažnyčia egzistuoja tam, kad
evangelizuotų, išeitų iš savęs ir sėtų Evangelijos
sėklą istorijoje. Todėl tokia misija įmanoma tik
sinergiškai siejant visas sielovados sritis, o
pirmiausia – įtraukiant visus Viešpaties mokinius.

Turime saugotis mąstysenos, kuri atskiria kunigus
nuo pasauliečių ir laiko pirmuosius veikėjais, o
antruosius – vykdytojais, ir įgyvendinti
krikščioniškąją misiją kaip viena Dievo tauta,
pasauliečiai ir ganytojai kartu. Visa Bažnyčia yra
evangelizuojanti bendruomenė.

(Popiežius Pranciškus, Žinia 59-osios Pasaulinės maldos
už pašaukimus dienos proga, 2022 m. gegužės 8 d.)


