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,,Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“
                             ( Jn 15, 11)



2014-uosius Lietuvos krikščioniškų Bažnyčių ir 
bendrijų vadovai paskelbė Šeimos metais.

Ta proga jūs priimate per jūsų parapijos šei-
mas keliaujančią  Šventosios  Šeimos ikoną į savo 
namus. Esate kviečiami melstis drauge su visa šeima,  
dėkojant Dievui už visas gautąsias malones, taip pat 
prašant pagalbos savo šeimai (ir savo vaikų šeimoms). 
Prašome Jūsų atnešti ikoną į šv. Mišias bažnyčioje kitą 
sekmadienį, kuomet ją perims kita šeima.

„Šeima yra tikėjimo židinio kurstytoja. Štai kodėl 
ją drąsiai galime vadinti tikėjimo vartais, per kuriuos į 
susitikimą su Dievu žengia sutuoktiniai ir jų vaikai.“ 

Iš Lietuvos vyskupų laiško, skirto prasidedantiems Šeimos metams



Šeimos malda prie iKonos
Svarbu jūsų namuose paruošti maldos  

vietą, kur būtų galima pastatyti Šventosios Šeimos 
ikoną, kartu padėti Šventąjį Raštą bei žvakę. Šeimai 
susirinkus šioje maldos vietoje uždegama žvakė.  
Maldą pradedame Kryžiaus ženklu: 

+ Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios Amen.

Iš šv. apaštalo Pauliaus Laiško kolosiečiams (3, 12–15)

Taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, 
apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu,  

nuolankumu, romumu ir kantrumu. Būkite vieni kitiems  
pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą 
turite skundą. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs  
atleiskite. Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra  
tobulumo raištis. Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus 
ramybė, į kurią esate pašaukti viename Kūne. Būkite 
dėkingi!
128 psalmė 

Laimingi visi, kurie pagarbiai  VIEŠPATIES bijo, *
kurie jo keliais eina!

Maitinsies savo triūso vaisiais, –*
būsi laimingas ir tau seksis.
Tavo žmona bus lyg vaisingas vynmedis*
tavo namų židinyje,
o vaikai – lyg vynmedžio atžalos*
prie tavo stalo.
Taip bus palaimintas žmogus,*
kuris pagarbiai VIEŠPATIES bijo.

Telaimina tave VIEŠPATS iš Ziono!*
Patirk Jeruzalės klestėjimą
per visas savo gyvenimo dienas;

Pamatyk savo vaikų vaikus.*
Tebūna ramybė Izraeliui!

Dievo žodis



Iš Evangelijos pagal Matą  
(2, 13–15.19–23)

Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui 
sapne Viešpaties angelas ir sako: „Kelkis, imk kūdikį 

su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes 
Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti“. Atsikėlęs 
nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į 
Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties,  kad išsipildytų 
Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą:
Iš Egipto pašaukiau savo Sūnų.

Erodui mirus, štai Viešpaties angelas pasirodo per 
sapną Juozapui Egipte ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su 
motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie 
tykojo kūdikio gyvybės“. Tuomet Juozapas atsikėlė, 
pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio žemę. 
Išgirdęs, jog Archelajas valdo Judėją po savo tėvo Erodo, 
pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį 
ir apsigyveno Nazareto mieste, kad išsipildytų pranašų 
žodžiai: Jį vadins Nazarėnu.

Tikrą džiaugsmą teikia darna tarp žmonių, kurią 
visi jaučia širdyje ir kurios dėka gera būti kartu, vieni 
kitus palaikyti gyvenimo kelyje. Tačiau šio gilaus 
džiaugsmo pagrindas yra Dievo buvimas šeimoje, jo 
priimanti, gailestinga, visus gerbianti meilė. Meilė yra 
kantri, meilė yra dieviškoji dorybė, kuri mus moko 
būti kantriems šeimoje. Tik Dievas sukuria darną 
tarp skirtumų. Jei pristinga Dievo meilės, nyksta ir 
šeimos darna, ima vyrauti individualizmai, užgęsta 
džiaugsmas. Šeima, kuri gyvena tikėjimo džiaugsmu ir jį  
džiugiai liudija, yra žemės druska ir pasaulio šviesa,  
yra visuomenės gyvenimo raugas.

Brangios šeimos, visada gyvenkite tikėjimu, gyvenkite 
paprastai, kaip Šventoji Nazareto šeima. Viešpaties 
džiaugsmas ir ramybė visada tebūna su jumis!

Iš popiežiaus Pranciškaus2013 m. spalio 27 d. homilijos 



Jėzau, Marija ir Juozapai,  su džiaugsmu atsiduodame į 
jūsų rankas ir pasitikėdami prašome:
P. Šventoji Šeima, melski už mus.

Jėzau, Marija ir Juozapai, Šventoji Nazareto 
Šeima, šiandien žvelgiame į jus su pagarba ir 
pasitikėjimu; gėrimės iš meilės kylančia jūsų  
bendryste; jums patikime mūsų šeimą, idant  
Dievo malonė vėl imtų kurti joje stebuklus. P.

Šventoji Nazareto Šeima, ištikimai sauganti  
išganymo paslaptį, atgaivink mumyse pagarbą tylai, 
paversk mūsų šeimą maldos buveine, namų Bažnyčia, 
atnaujink šventumo troškimą, pagelbėk tarpusavio 
supratime ir darbe kartu. P.

Šventoji Šeima, sukviesk visas sužeistas, išsiskyrusias, 
nuliūdusias, nepriteklių, skausmą išgyvenančias šeimas 
prie savo jaukaus Meilės židinio, paguosk ir sustiprink 
jas, šviesk joms ryškiausiu žiburiu, priimant svarbius 
pasiryžimus ir teisingus sprendimus. P.

Gerasis Dieve, globok mūsų šeimas, įkvėpk drąsos 
sutuoktiniams visuomet drauge eiti pirmyn per visas 
jų bendro gyvenimo dienas, savo namus paverčiant 
meilės ir supratimo, atleidimo ir paguodos židiniais, kur 
vienoda kaitra degtų atsakomybė ir laisvė, pasiaukojimas 
ir ištikimybė, savitarpio supratimas ir pagarba, o viršum 
visko tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis. P. 

Šventoji Nazareto Šeima, puikioji Evangelijos mokytoja, 
išmokyk mus sekti Tavo dorybėmis laikantis išmintingos 
dvasinės drausmės, apdovanok mus aiškiu žvilgsniu, kad 
atpažintume Apvaizdos darbus kasdienybėje. P.  

Savi maldavimai, atsiprašymai, dėkojimai.

Tėve mūsų...



sutuoktinių malda
Visagali amžinasis Dieve, leidęs mums tapti vyru 

ir žmona, suteiki, prašome, malonės taip g yventi, 
kad būdami Tavosios meilės Bažnyčiai atspindžiu, 
pasiektume Tavo mums pažadėtą laimę. Vaikus, kuriuos 
mums dovanoji, leisk pašvęsti Tavo garbei ir šlovei. 

Būk, o gerasis Dieve, mūsų namų Globėju, kad į 
Tavo rankas galėtume sudėti visus savo rūpesčius, nes 
veltui bus mūsų pastangos ir darbai be Tavo palaimos.

Pašventinki, Gailestingasis Viešpatie, mūsų šeimy-
ninį g yvenimą, kad visuomet išliktume atidūs ir ištikimi 
vienas kitam ir Tau, kuris esi didžiausia mūsų Meilė. 

Amen. 

Siūlomos kasdienės maldos prie ikonos

Šventojo Tėvo malda
Jėzau, Marija ir Juozapai, įsižiūrėdami į jus mes 

patiriame tikrosios meilės spindesį, tad kreipiamės į 
jus pasitikėdami. Šventoji Nazareto šeima, padėk, 
kad ir mūsų šeimos būtų bendrystės ir maldos židiniai, 
Evangelijos mokyklos, mažosios namų Bažnyčios. 

Šventoji Nazareto šeima, niekada šeimose tenebūna 
smurto, susvetimėjimo ir nesantaikos, kas buvo sužeistas 
ar papiktintas, kuo greičiau tesulaukia paguodos ir 
tepag yja. Šventoji Nazareto šeima, būsimasis Vyskupų 
Sinodas teatnaujina šeimos šventumo ir neišardomumo 
suvokimą, tepadeda matyti šeimoje atsispindinčių Dievo 
sumanymų grožį. Jėzau, Marija ir Juozapai, išgirskite ir 
išklausykite mūsų maldavimą. 

Amen. 



Bažnyčia apie santuoką
„Santuokos sąjunga, kuria vyras ir moteris tarpusavyje 

sukuria viso gyvenimo bendrystę, savo prigimtimi skirtą 
sutuoktinių gerovei bei palikuonių gimdymui ir auklėjimui, 
Viešpaties Kristaus tarp pakrikštytųjų buvo pakelta į 
sakramento garbę.“   CIC, kan. 1055, § 1

Santuokinės sąjungos šaknys – natūralus vyro ir 
moters vienas kito papildymas, stiprinamas asmeniniu  
sutuoktinių pasiryžimu dalytis viso gyvenimo programa, 
tuo, ką jie turi, kuo jie yra. Todėl ši sąjunga – tai labai 
žmogiško poreikio ženklas ir vaisius. Tačiau Kristuje 
Dievas priima tą žmogišką poreikį, patvirtina jį, apvalo ir 
išaukština, Santuokos sakramentu iškeldamas iki tobulumo. 
Šventoji Dvasia, suteikiama per sakramentinę iškilmę, 
krikščionis sutuoktinius apdovanoja nauja sąjunga, meilės 
sąjunga, tos meilės, kuri yra gyvas ir realus atspindys tos 
ypatingos vienybės, darančios iš Bažnyčios nedalomą 
Mistinį Viešpaties Kristaus Kūną.

Iš šv. Jono Pauliaus II apaštališkojo paraginimo  
Familiaris consortio, Dėl krikščioniškos šeimos uždavinių  

šiuolaikiniame pasaulyje

Siūlomos kasdienės maldos prie ikonos

ar prisimename, ką esame 
pasižadėję?

Aš, N., imu tave, N., savo žmona/vyru ir prisiekiu 
visada būti tau ištkimas/ištikima: kai laimė lydės ar 
vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą 
g yvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!

Iš Santuokos sakramento apeigų



KAUNO ARKIVYSKUPIJA
www.kaunoarkivyskupija.lt

El. p. info@kn.lcn.lt
   kauno arkivyskupija

Kodėl ikona?
Ikona yra graikiškas žodis, reiškiantis atvaizdą,  

portretą. Ikona išreiškia žmogaus troškimą regėti savo 
Dievą. Dievą, kuris tapo žmogumi. Tai priemonė, 
padedanti tikinčiajam melstis ir gyvai priartėti prie Dievo.

Senajame Testamente Dievas savo tautai draudė  
daryti bet kokį Dievo atvaizdą. Viešpaties ikona gimsta 
Jėzui atėjus į pasaulį, t. y. nematomam Dievui prisiėmus 
žmogišką prigimtį ir tapus vienu iš mūsų. Jėzaus Kristaus 
ikona yra pirmoji iš visų ikonų. Antroji – Dievo Motinos 
ikona, nes Marija yra Jėzaus Gimdytoja. Šventųjų ikonos 
– tai Kristaus šventumo atspindžiai. Ikona visada 
reprezentuoja Kristų ir tuos, kurie yra panašūs į Jį, amžinai 
gyvi Jo paslaptyje.

Kaip skaitydami Šventojo Rašto knygas girdime gyvą 
Viešpaties Žodį, taip kontempliuodami tapytas ikonas 
regime išganymo slėpinius. Tai, kas vienur išreiškiama 
rašalu ir popieriumi, kitur, ikonoje, nusakoma įvairiomis 
spalvomis ir kitomis medžiagomis.

Mūsų seniausioji tradicija, kuria dalijamės su 
savo broliais ortodoksais, moko, kad grožio kalba,  
tarnaujanti tikėjimui, pajėgi pasiekti žmonių širdis ir leisti 
jiems iš vidaus atpažinti Tą, kurį drįstame atvaizduoti 
paveiksluose, – Jėzų Kristų, Dievo Sūnų, tapusį  
žmogumi, tą patį „vakar, šiandien ir per visus amžius“ 
(Žyd 13, 8).


