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Mielieji broliai ir seserys,
mes, keliaujančios Dievo tautos nariai, kaskart susitinkame tokiose vietose, kaip
Celė, Nairobis, Lilis, Fatima ir Alikantė, kad iš naujo susivienytume su Pasaulio
bendruomene, giliai patirtume mus vienijančią Kristaus meilę, peržiūrėtume savo
kvietimą, rūpesčius ir misiją, vieni iš kitų pasimokytume ir vieni kitus padrąsintume.
2. Pagal seną Bažnyčios tradiciją rašome šį laišką, kad kiekvienas iš jūsų galėtų
išgyventi asamblėjos patirtį, taip kaip dalyvavote ją rengiant (Europos KG
bendruomenių biuletenis Nr. 49, 2009 m. gegužė), palaikėte mus savo maldomis.
3. Esame čia, Alikantėje, per Sekmines, kai visa Bažnyčia atmena savo apdovanotos
tikėjimo bendruomenės, siunčiamos į misiją, gimimą, vedant Šventajai Dvasiai.
Kasmet mums Sekminės vis reikšmingesnės, nes KG bendruomenė giliau suvokia
savo charizmą ir vis uoliau išgyvena kvietimą tapti pasauliečių apaštaliniu kūnu,
kuriam kyla iššūkis būti pranašišku. Sekminės yra gyva mūsų patirtis – įkvepianti,
kelianti iššūkius ir teikianti ramybę.
4. Pradėjome dalindamiesi dovanomis, kurias asamblėjai atsiuntė nacionalinės
bendruomenės. Žodžiuose, gestuose, dokumentuose, tiksluose ir patirtyse atpažįstame
didžiules Dievo dovanas mūsų bendruomenėms. Jūsų pasirinkti dalykai buvo naudingi
ir gražūs, atspindintys mūsų bendruomenių santūrumą ir vaisingumą bei žadantys
daug gerų dalykų ateityje.
5. Dovanose bei pasakojimuose, kuriais pasidalijome, dėkingai atpažinome daug
vilties, augimo ir bendruomenių atsinaujinimo ženklų. Mums taip pat buvo priminta,
kad kai kurios naujos ar seniau susikūrusios bendruomenės vis dar pažeidžiamos,
abejoja dėl savo ateities, galbūt joms trūksta pagalbos iš kitų bendruomenių, kurios
auga, turi pasitikėjimą ir turi daug dovanų.
6. Dažnai kalbame apie Europos KG bendruomenių įvairovę, atspindinčią regiono
praeitį ir dabartinę tikrovę, tačiau galbūt ne iki galo įvertiname šios įvairovės
pranašumus: galimybė eksperimentuoti, solidarumo ir koordinavimo iššūkiai, taip pat
sunkumai ar rūpesčiai, kuriuos sėkmės atvejai dažnai nustumia į antrą planą. Puikūs
kiekvienos nacionalinės bendruomenės pavyzdžiai gali įkvėpti kitas bendruomenes.
Kviečiame kiekvieną bendruomenę pasvarstyti, kaip ji galėtų dalintis savo turtais su
kitais.
7. Trumpai tariant, mūsų pasidalijimai, pranešimai ir diskusijos rodo, kad KG
bendruomenė Europoje yra įsipareigojusi įvairioms apaštalinėms iniciatyvoms – tai
ryškus krypties pokytis po paskutiniosios asamblėjos Lilyje 2004 metais. Visame
regione daugelis nacionalinių bendruomenių priėmė ir dirba pagal Fatimos pasaulinės
asamblėjos, vykusios praėjusią vasarą, rekomendacijas.

Rūpesčių, įžvalgos, veiklos sritys
8. Pažvelgę į gautas dovanas, labiau susipažinome su kylančiais rūpesčiais.
Kiekvienas dalyvis pasirinko tris temas, kurios jam atrodė aktualiausios Europos KG
bendruomenei šiuo metu ir vidutinės trukmės laikotarpiu. Grupelėse buvo
diskutuojama apie įvardytus rūpestį keliančius dalykus, nepriklausomai nuo juo
susijusio intereso apimties.
9. Asamblėja patvirtino besikartojančias Pasaulio bendruomenės problemas.
Dažniausiai buvo minimos šios: „Grupelių atsakingųjų suradimas ir mokymas“ ir
„Iniciatyvos jaunimui ir su jaunimu“. Antrąją bendrų problemų grupę sudaro šios
temos: „Naujų grupelių sudarymas“, „Įsipareigojimas KG bendruomenei“, „Bendros
ugdymo iniciatyvos“, „KG bendruomenės gyvenimo būdas“, „Vadovavimo
atnaujinimas, ugdymas ir pagalba“ ir „Migracija“.
10. Kitos sritys irgi sukėlė tam tikrą susidomėjimą, bet (kol kas) jos nėra laikomos
neatidėliotinais prioritetais visam regionui: „Ignaciškumo viešinimas“, „Ekonomika ir
etika“, „Ryšių tarp tos pačios profesijos narių sukūrimas“, „Bendruomenės
feminizacija ir senėjimas“, „Ekumeninis ir tarpreliginis dialogas“ ir „Draugystė su
vargšais“.
11. Dalijamės pagrindinėmis rekomendacijomis, iškilusiomis per diskusijas, pagal
Fatimoje parengto dokumento prioritetus.
12. Mūsų pastangos plėsti narystę ir bendruomenę turi pasiekti platesnį amžiaus
grupių ir socialinių sąlygų ratą. Kai kurios Europos bendruomenės yra atviros ir
priima kitų tautų žmones, darbo reikalais persikeliančius gyventi į kitą šalį. Turėtume
būti drąsesni, siūlydami patirtį, kuri sukeltų troškimą pilniau atlikti Pratybas.
Svarstome bendradarbiauti su Jėzaus draugija ir kitais, įsitraukusiais į jaunimo
ignaciškąją tarnystę, kad šie prisidėtų, jog jaunimas sužinotų apie KG bendruomenę.
2011 metų Magis programa, rengiama ruošiantis Pasaulinei jaunimo dienai Madride,
yra išskirtinė proga jauniems žmonėms „paragauti“ ignaciškojo dvasingumo.
Pabrėžtinai rekomenduojame, kad kiekviena nacionalinė bendruomenė siųstų ir lydėtų
jaunus žmones šioje patirtyje.
13. Vis labiau suvokiama įsipareigojimo KG bendruomenei svarba, kaip būdas
stiprinti bendruomeninį gyvenimą ir apaštališkąją iniciatyvą ir viešai išreikšti didesnį
atsidavimą KG bendruomenės gyvenimo keliui. Kai kuriose nacionalinėse
bendruomenėse ryškiai išaugo formalaus įsipareigojimo skaičius, kadangi buvo
pasirinktas sėkmingas būdas, kaip narius supažindinti, paskatinti bei ruošti laikinajam
ar nuolatiniam įsipareigojimui. Nežiūrint to, ir toliau išlieka poreikis išsiaiškinti
koncepciją ir praktiką. Nacionalinės bendruomenės, turinčios teigiamą patirtį šioje
srityje, turi galimybę padėti kitoms, norinčioms augti šiame kelyje.
14. Ugdymas ir toliau išlieka svarbus, kelia sunkumų mūsų kūrybiškumui ir
reikalauja daug talento, pastangų ir išteklių. „Ugdymo įrankių dėžė“ (angl. Formation
Tool Box), prieinama interneto svetainėje, yra puiki iniciatyva, apie kurią verta žinoti
plačiau ir ją taikyti. Tokios pat didelės pastangos, kaip ir ją kuriant, turėtų būti įdėtos
jai atnaujinti. Dar kartą buvo pabrėžta, kaip svarbu pagrindinę medžiagą išversti – tai
itin padeda bendruomenėms, kurioms reikia palaikymo ir tiems, kurie ieško naujų
idėjų ar išteklių. Kiekvieną nacionalinę bendruomenę skatiname dalintis medžiaga,
žiniomis, patirtimi ir kitais ištekliais ir plėsti tarptautinį bendradarbiavimą. Ypatingai
svarbus prioritetas, kurį mato visi, yra grupių atsakingųjų ugdymas. Vykdant šią itin

specifinę ir daug pastangų reikalaujančią užduotį, Pasaulio bendruomenės gairės bei
regioninės iniciatyvos, skatinančios dalintis gerąja patirtimi, galėtų padėti daugeliui
nacionalinių bendruomenių.
15. Vadovavimas yra tarnystė, be kurios jokia bendruomenė negali augti. Kadangi
gerai suprantame, kad kartais nacionaliniu, regioniniu ir pasaulio lygiu nėra
pakankamai kandidatų į vadovaujamas pareigas, skatiname bendruomenes aktyviai
paskatinti ir palaikyti narius, įsipareigojusius KG bendruomenei ir turinčius būtinų
savybių, prisiimti šią atsakomybę. Taip pat raginame nacionalines bendruomenes
pasinaudoti kitų bendruomenių ar Pasaulio bendruomenės ugdymo galimybėmis (pvz.,
vadovavimo kursai Romoje, 2006 m.).
16. Migracijos tinklas yra labai geras bendro apaštalinio projekto, veikiančio
Europos lygmeniu, pavyzdys. Manome, kad iš šio tinklo, kurį ir toliau palaikome,
sėkmės galime daug ko pasimokyti; jis gali būti kitų bendrų iniciatyvų modeliu
tokiose srityse: viešinimas, draugystė su vargšais, ryšių tarp tos pačios profesijos
narių sukūrimas ir iniciatyvos jaunimui ir su jaunimu.
Regiono augimas: dirbti drauge ir dalintis ištekliais
17. Europos KG bendruomenė auga didžiąja dalimi dėl nacionalinių bendruomenių
valios ir gebėjimo tiesti ranką viena kitai, dirbti drauge ir rodyti vieni kitiems
solidarumą. Šį bendradarbiavimą palengvina Europos komanda (Euroteam) ir Ryšių
su Europos bendruomene atstovų (Eurolink) tinklas. Todėl esame dėkingi už darbą
baigiančios Europos komandos veiklą.
18. Taip pat pripažįstame, kad kartais Europos komanda, atlikdama savo tarnystę
regione ir nacionalinėse bendruomenėse, patiria nusivylimą ir pagalbos stoką. Tai
kelia klausimą, ar suvokiame regioninio bendradarbiavimo iššūkius, koks mūsų
požiūris į susitarimus, leidžiančius mums dirbti drauge ir dalintis ištekliais, bei į savo
ištikimybę įsipareigojimams, dėl kurių sutariama Europos asamblėjose. Kiekvieną
nacionalinę bendruomenę kviečiame dokumentus išnagrinėti sąžiningai ir atvira
širdimi.
19. Geriau suvokdami iššūkius, kylančiais Europos komandai, pripažįstame, kad
turime realiau įvertinti Europos komandos ir Ryšių su Europos bendruomene atstovų
galimybes. Europos KG bendruomenė turi svarstyti, kaip, būdamos „pasiųstos“ šiai
tarnystei, galėtų įvykdyti tai, ko yra prašomos. Taip pat pabrėžtinai raginame nuolat
suvokti, kad priklausote regionui ir Pasaulio bendruomenei: tai padės padarius įžvalgą
pasirinkti Ryšių su Europos bendruomene atstovus ir tinkamai juos palaikyti bei būti
pasirengusiems ištiesti ranką kitoms bendruomenėms.
Laišką baigiame kviesdami jus maldai, kuri buvo baigiamoji Lilio asamblėjos malda:
Tegu Sekminių Dvasia, lyg vėjas dvelkdama mūsų Bažnyčioje ir mūsų bendruomenėse,
ir toliau teikia gyvybę mūsų pastangoms ir leidžia subrandinti gausų derlių.
Alikantė, 2009 m. gegužės 31 d.

