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Tai, ką išgirdome Vilniuje
Gairės KG bendruomenėms Europoje

1. Vilnius – Sekminių patirtis
a. Asamblėja Vilniuje (2019 m. birželio 7–10 d.) išgyveno tikrą Sekminių patirtį. Pagal Bendrųjų

principų Nr. 5 – „ypatinga mūsų dvasingumo ištaka bei jam būdinga priemone mes laikome
Šv. Ignaco Dvasines pratybas“ (BP, 5) – Asamblėją išgyvenome kaip dvasinę kelionę per įžvalgos
procesą, atvirą Šventajai Dvasiai.

b. Ši bendra dvasinė patirtis augino pasitikėjimą, kad vis labiau tampame viena bendruomene,
priklausančia Pasaulio KG bendruomenei. KG bendruomenę išgyvenome kaip vienybės ir taikos
simbolį pasaulyje, ištiktame krizės ir konfliktų. Bendruomenės daugiabriaunis (kaip patyrėme 2018
metais Lilyje) toliau vystosi ir įgyja formą.

2. Vilniuje vykęs procesas ir turinys – ant Buenos Airių „bangos“
a. Asamblėja Vilniuje vyko ant Buenos Airių „bangos“: bandėme išgyventi panašią patirtį Europos

lygmeniu, nors per gerokai trumpesnį laiką.
b. Per Asamblėją darėme įžvalgą ir gilinomės į tris pagrindinius veiksmažodžius (eiti gilyn – dalintis –

išeiti), kurie žymėjo Pasaulinės asamblėjos procesą. Atpažinome, kad jie ne tik apibūdina proceso
eigą, bet ir dvasines nuostatas, kurios augina mus kaip bendruomenę, tarnaujančią Karalystei. Todėl
jie sudaro ne tik chronologinę seką, bet ir tam tikrą ciklą: kiekvienas veiksmažodis gali žymėti tą
vietą, iš kurios iškeliaujame KG bendruomenėje, Europoje ir kiekvienoje nacionalinėje
bendruomenėje.
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3. Jaunimas Vilniuje dalyvavo, nedalyvaudami
a. Nors jaunų dalyvių Asamblėjoje buvo nedaug, jautėme ypatingą kvietimą žvelgti į jaunimą, kuris,

kaip vienas iš „pakraščių“, per įžvalgą buvo išskirtas 2013 m. Libano Pasaulinėje asamblėjoje.
b. Per įžvalgą atpažinome, kad KG bendruomenė ir ignaciškasis dvasingumas yra dovana jaunimui.

Jaučiame kvietimą išeiti ir susitikti jaunus žmones ten, kur jie yra, kad keliautume drauge. Savo
dvasingumą kitai kartai norime perduoti ne tam, kad išsaugotume KG bendruomenės struktūras, bet
todėl, kad tai yra dovana, galinti jiems padėti suvienyti „savo žmogiškąjį gyvenimą ir
krikščioniškojo tikėjimo pilnatvę“ (BP, 4) ir tapti tikrai autentiškiems, būti savimi ir atpažinti, kad
„kiekvienas pašaukimas yra individualus”, kuris „leidžia mums būti atviriems ir laisviems, visada
prieinamiems Dievui“ (BP, 2).

c. Jaunimas ir jo Dievo paieškos yra taip pat tikra dovana KG bendruomenei. Jis padeda mums rasti
Dievą ten, kur mes Jo neieškome. Taigi mūsų susitikimas su jaunais žmonėmis padeda mums
„atsiverti ir būti pasirengusiems viskam, ko Dievas tikisi iš mūsų kiekvienoje konkrečioje kasdienio
gyvenimo situacijoje“ (BP, 5) ir galėtų abipusiškai praturtinti.

d. Eiti gilyn – dalintis – išeiti: trys nuostatos, įžvelgtos Buenos Airėse ir Vilniuje, teveda mus mūsų
tarnystėje jauniems žmonėms
i. Išeiti: norime „eiti ten, kur jie yra“, įsitraukti į pasaulį, kuriame jaunimas gyvena čia ir dabar.

Norime susitikti juos ten, kur jie yra, konkrečiuose jų gyvenimuose, jų Dievo, teisingumo ir
taikos paieškose, taip pat iššūkiuose, kuriuos jie išgyvena.

ii. Dalintis: mes, kaip pasaulinė bendruomenė, norime tapti gyvu vienybės įvairovėje ir taikos
ženklu – skirtingų tautų, skirtingo mentaliteto ir kultūrų žmonės meldžiasi ir darbuojasi kaip
viena bendruomenė dėl „pažangos ir taikos, teisingumo ir meilės, laisvės ir pagarbos
visiems žmonėms“ (BP, 2).

iii. Eiti gilyn: jauniems žmonėms norime pasiūlyti autentiškumo dovaną, gyvendami pagal savo
tapatybę ir dvasingumą.

4. Išgyventi vienos bendruomenės patirtį įvairialypiame pasaulyje per konkrečias situacijas ir kurti
sutaikinančias bendruomeninės įžvalgos erdves.
a. Pagrindinė Asamblėjos Vilniuje patirtis buvo ta, kad jautėmės Pasaulio bendruomenės dalimi.

Europos komanda norėtų suteikti daugiau galimybių išgyventi vienybę, taiką ir džiaugsmą per
mūsų bendruomenės įvairovę, pavyzdžiui, skatinti sukurti daugiau erdvių susitikimams Europos
lygiu, tarptautinius ugdymo susitikimus, kaimyninių šalių veiklą ir kt.
Troškimas, kurį išgirdome Vilniuje, buvo, kad tokie renginiai ir susitikimai būtų prieinami
visiems bendruomenės nariams.

b. Kiekvienos nacionalinės bendruomenės situacija ir patiriami iššūkiai yra skirtingi, tačiau esame
pašaukti tarnauti kaip viena bendruomenė. Taigi norime bendradarbiauti ir mokytis vieni iš kitų, nes
gyvename įvairialypiame pasaulyje.
Europos komanda norėtų paraginti mūsų narius inicijuoti dalijimąsi patirtimi apie įvairovę ar
skirtingas situacijas, kuriose gyvename, nes šis dalijimasis gali mus praturtinti.

c. Mūsų bendruomenė jaučiasi kviečiama „siekti teisingumo, ypač vargšams“ (BP, 4). Šį siekį galime
išgyventi, bendradarbiaudami konkrečiose situacijose ir „pakraščiuose“ (pvz., socialinis
teisingumas, migracija, ekologija, jaunimas, šeima).
Europos komanda nori paremti esamo Europos migracijos tinklo plėtrą ir veiklą. Be to, norėtume
paraginti narius kurti naujus tinklus ir darbo grupes Europos lygiu, ypač integraliosios ekologijos
ir šeimos temomis.
Pasitarusi su Pasaulio taryba, Europos komanda taip pat norėtų paskatinti nacionalines
bendruomenes susisiekti su „Magis“ ir pradėti bendradarbiauti su ignaciškajam tinklui
priklausančiu jaunimu.
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d. Jaučiamės pašaukti „būti pasirengusiems tarnauti ten, kur šiuo metu Bažnyčiai mūsų reikia“ (BP, 6).
Kaip teigiama 2018 m. Pasaulinės asamblėjos baigiamajame dokumente, įžvalgumas yra viena iš
svarbiausių ignaciškojo dvasingumo dovanų, kuria „dalijantis su Bažnyčia, jis gali tapti išminties
įrankiu veikiant pasaulyje“ (Buenos Airių baigiamasis dokumentas, 14). Taigi KG bendruomenė
Europoje nori tarnauti bažnyčiai ir pasauliui, sukurdama sutaikinančias bendruomeninės įžvalgos
erdves.
Europos komanda nori paskatinti ir pakviesti visus narius dalytis geriausia patirtimi ir kurti
naujas ignaciškojo dvasingumo priemones, kurios gali būti pritaikomos ir naudingos konkrečiose
situacijose, ypač kai susiduriame su iššūkiais savo „pakraščiuose“.

Šį tekstą siūlome kaip gaires, kuriomis mes (nacionalinės bendruomenės, Europos komanda ir
Pasaulio taryba) vadovausimės ateinančius 5 metus. Turime žengti į šį naują kelionės ir atradimų laiką atvira
širdimi ir protu, kad būtume Viešpaties nustebinti. Siūlome pasidalyti šiuo dokumentu nacionalinėje taryboje
ir su nacionalinės bendruomenės nariais. Norime išgirsti jūsų įžvalgas ir planus, kaip ketinate „išeiti“.
Drąsinkite dalytis ir gilintis, kad galėtume drauge žengti konkrečius žingsnius.

Norėtume pakviesti visas bendruomenes ir atskirus narius susisiekti su mumis, jei turėsite idėjų dėl
darbo grupių, ugdymo renginių, kaimyninių šalių veiklos, bendrų projektų ir kitų iniciatyvų Europos
lygmeniu. Mums būtų smagu išgirsti jūsų nuomonę ir palaikyti jūsų veiklą.

2019 m. lapkričio 28 d.
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