2014 M. EUROPOS KRIKŠČIONIŠKOJO GYVENIMO
BENDRUOMENĖS ASAMBLĖJA
„Ateikite ir pamatysite“
Kristaus kvietimas iš pasaulio, kuriame gyvename!
Įžanga
Sekminių savaitgalį dvidešimt viena nacionalinė bendruomenė iš Europos regiono,
kalbanti daugybe skirtingų kalbų, Regensburgo pašonėje (Vokietijoje) susirinko į Europos
Asamblėją. Sveikinome bendruomenes–viešnias iš Švedijos ir Vidurio Rytų regiono (Egipto,
Libano ir Sirijos). Klausydamiesi mokymų, dalydamiesi grupėse ir išgyvendami bičiulišką
bendrystę patyrėme vienybę ir praturtinančią įvairovę. Buvo sustiprintas pirminis mūsų
pašaukimas autentiškai gyventi Krikšto malone kaip Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės
nariams pasauliečiams, įkvėptiems ignaciškojo dvasingumo, tarnaujantiems Dievui ir pasauliui.
Kaip Europos KG bendruomenė, dėmesį sutelkėme į savo regioną.
Nuo 2013 m. Libane vykusios Pasaulinės asamblėjos dar nepraėjo nė metai. Jos
baigiamasis dokumentas, iš kurio sėmėmės tarsi iš šaltinio, kvietė apmąstyti, „ką reiškia
gyvenimo išmintis pakraščiuose“.
Gyvenimo išmintis pakraščiuose
Sekminių dieną Šventosios Dvasios veikimu Jeruzalės gyventojai išgirdo Gerąją Naujieną
kiekvienas savo kalba. Libane t. Adolfo Nicolas sj padėjo mums pažinti tapatumo, pranašo ir
išminties kalbas.
Pagal tai t. Michael‘is Holman‘as SJ parengė mokymą apie Išminties kalbą. Pirmiausia jis
pabrėžė mūsų asmeninį susitikimą su Kristumi, kurį gyvenimo džiaugsmuose ar sunkumuose
išgyvename kaip besąlyginę meilę. T. Kolvenbach‘o SJ citata vedė į gilesnį mūsų apaštalinės
misijos pakraščiuose apmąstymą: „intymumas su Jėzumi natūraliai sužadina troškimą pasidalyti
šia patirtimi su kitais“. O kaip turėtume dalytis? T. Holman‘as kalbėjo apie visiems
suprantamą išminties kalbą. Kalbą, susijusią su kasdienybės realijomis: veikla, rūpesčiais,
džiaugsmais ir lūkesčiais. Tai visiems bendras pagrindas, kur galime pažinti ir apmąstyti
pasidalytas patirtis.
Kaip tokio nusistatymo pavyzdį t. Holman‘as pristatė šv. Petrą Favrą SJ; jo gyvenimo
modelį galime pritaikyti mūsų laikmečiui. Išgirdome, kad šv. Petras Favras SJ
buvo veiklus misijoje, ėjo į visuomenės paribius. Bet jis taip pat stengėsi palaikyti ryšį su savo
Bendruomene, nuo jos neatsiskirti ir nelikti užsidaręs vien savo darbe. Jis rasdavo laiko
apmąstyti savo patirtį, o rezultatus pavesti Dievui. Išgirdome, kad pokalbiai su žmonėmis buvo
pagrindinis šv. Petro Favro SJ įrankis ir kad jis iš anksto melsdavosi už tuos, su kuriais ketino
kalbėtis.
Bendrauti galima įvairiais būdais: mintimis, žodžiais, darbais. Mūsų laikmečiu darbai kur
kas iškabingesni nei žodžiai. Asmeninė patirtis žymiai patikimesnė. Turime vartoti tinkamą
kalbą tinkamoje situacijoje, būti Dievo malonės kanalais pasaulyje, atnaujinti savo klausymąsi,
atpažinti Jėzų Kristų ir Jam asmeniškai atsiliepti tikėjimo gyvenimu. Krikščioniškojo gyvenimo

bendruomenės būdas padeda mums atsitraukti nuo vien tik asmeninių reikalų ir labiau
įsiklausyti į kitą; taip pat palydėti žmones, kurie gyvendami paviršutiniškoje visuomenėje vis tik
ieško gyvenimo prasmės.
KG bendruomenė Europos regione
Denis Dobelstein‘as (Pasaulio KG bendruomenės Tarybos narys) kvietė mus pamąstyti,
kaip Europos KG bendruomenė gali prisidėti prie Pasaulio KG bendruomenės. Žvelgdami į
bendruomenės struktūrą atpažįstame, kad grupelės vaidmuo čia yra pamatinis; palaikoma
nacionalinės bendruomenės ji yra ir Pasaulio bendruomenės dalis. Žvelgdami į dabarties
realijas iš Europos perspektyvos suprantame, kad Europos pajėgumai ir poreikiai yra skirtingi
nei kituose kontinentuose. Kad galėtume apie tai kalbėtis, reikalinga Europos regiono taryba,
kurią naujai išrinkome; ji yra tarpininkė tarp nacionalinių KG bendruomenių ir kitų Pasaulio KG
bendruomenių. Mūsų ateities iššūkiai apima jaunimą, šeimą, migraciją, ekumenizmą,
globalizaciją ir ekologiją. Šiose srityse trokštame bendradarbiauti ir dalytis bendra misija. Tai
atskleidžia Europos KG bendruomenės vaidmenį: padėti KG bendruomenės grupelei atrasti
savo misiją jai savitu būdu. Ką dėl Europos KG bendruomenės galėtume padaryti kartu ir
lengviau? Ką įmanoma padaryti tik Europos lygmeniu? Ką norime pasiekti kartu? Mūsų veikimo
būdas turi būti kuklus ir tuo pačiu ambicingas: mažas žingsnelis visuomet geriau nei platus
užmojis be konkrečių veiksmų. Užsidegimas veikti Europos lygmeniu kyla iš mūsų grupelių
įsipareigojimo veikti vietiniu mastu. Šiame procese reikalingas įsipareigojimas ir visų
nacionalinių bendruomenių bendradarbiavimas.
2014 m. Regensburge vykusios KG bendruomenės Europos
rekomendacijos Europos tarybai ir nacionalinėms bendruomenėms

Asamblėjos

Asamblėjos metu dirbome mažose grupelėse, kurių temos buvo įvardytos iš anksto,
atsižvelgiant į Europos regiono prioritetus ir pakraščius. Jų turinį ir pasiūlytus veiklos žingsnius
rasite 1 priede. Žvelgėme, kokiu būdu mes, kaip nacionalinės KG bendruomenės, galėtume
bendradarbiauti ir viena kitą palaikyti Europos regione. Toliau pateikiami Asamblėjos įvardyti
prioritetai.
1) Aktyviai veikti kaip vienai Europos regiono bendruomenei: prisidėti prie
solidarumo, savitarpio pagalbos ir bendradarbiavimo kultūros plėtojimo tarp nacionalinių
Europos KG bendruomenių. Europos tarybos prašome rasti praktinius techninius būdus, kaip
paskatinti bendruomenes daugiau dalytis geriausiomis savo patirtimis ir ugdymo medžiaga,
pavyzdžiui, grupių palydėtojų ugdymui. Pabrėžėme, kad daug naudos teikia
bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba tarp tų bendruomenių, kurių prioritetai sutampa. Kaip
viena Europos regiono šeima siekiame aktyviai palaikyti besiformuojančias ir atsinaujinti
norinčias bendruomenes.
2) Migracija – pagrindinė daugelio Europos šalių problema, dažnai tampanti
europinio masto rūpesčiu
Asamblėjoje girdėjome kvietimą atnaujinti ir stiprinti Europos KG bendruomenės
iniciatyvų tinklą migracijos klausimais. Pripažinta, kad šio darbo neįstengsime padaryti vieni.
Siekiame stiprinti ryšius su tais, kurie taip pat darbuojasi šioje misijoje. „Darbai kur kas
iškabingesni nei žodžiai“, todėl norime jauniesiems KG bendruomenės nariams perduoti
patirtis šioje srityje, žadinti jų sąmoningumą ir apsisprendimą veikti.

3) Kurti KG bendruomenę ir dalintis ignaciškuoju dvasingumu
Visos Asamblėjos metu ir pristatydami teminių grupelių darbą atpažinome, kad esminis
mūsų prioritetas – patraukti, ugdyti ir išsaugoti jaunus suaugusius žmones. Jie yra mūsų
bendruomenės ateitis. Šio tikslo ketiname siekti dalydamiesi pavykusiomis iniciatyvomis bei
ugdymo medžiaga Europos regiono lygmeniu ir plėsti galimybes jauniems žmonėms įsitraukti į
mūsų nacionalines bendruomenes. Žvelgdami į šeimas turinčius KG bendruomenės narius
atpažįstame, kad būtų pats metas jiems pakviesti savo vaikus labiau susipažinti su KG
bendruomene.
Susidaro įspūdis, kad KG bendruomenę daugiausia sudaro dirbantys intelektualūs žmonės.
Todėl turime rasti būdų, kaip atverti bendruomenę platesniems visuomenės sluoksniams.
Atpažįstame, kad dvasinio pokalbio galia labai svarbi siekiant atverti duris ir tęsiant ekumeninį
dialogą ar einant susitikti su žmonėmis, kurie ieško tikėjimo.
4) Bendradarbiauti su kitais kuriant atjautos ir solidarumo tinklą
Klausydamiesi Oscar‘o Romer‘o ištraukos prisiminėme, kad negalime visko nuveikti
(skaitykite 2 priedo citatą), bet esame atsakingi nuveikti bent kažką. Tiek nacionaliniu, tiek
Europos lygmeniu ieškokime galimybių darbuotis drauge su kitomis organizacijomis, kurios
dirba socialinio teisingumo ir skurdo mažinimo srityje. Norime asmeniškai apsispręsti plėtoti
ekologišką gyvenimo būdą ir taip pat organizuotai darbuotis šalinant aplinkos taršą.

1 Priedas
Pirmieji atgarsiai iš teminių darbo grupelių – praktiniai pasiūlymai, kaip galima veikti
bendruomenėse ar per bendruomenes.
ŠEIMA
Bendruomenių poreikiai:
 Kaip į KG bendruomenės veiklą įtraukti šeimas?
 Kaip ignaciškąjį dvasingumą pritaikyti vaikams KG bendruomenėje?
 Kaip padėti ne KG bendruomenės šeimoms, kurios išgyvena „sunkų metą“ ar turi
pereiti svarbų gyvenimo etapą, pavyzdžiui, prieš santuoką, kai užauga vaikai, kai kas
nors miršta?
Kuo jau galime pasidalinti?
Iš Prancūzijos
 Dvasinės pratybos ir ugdymo programa šeimoms. Mūsų vaikai taip pat priklauso
KG bendruomenei, taigi gauna ir jų amžiui tinkantį dvasinį parengimą.
Iš Portugalijos
 Dvasiniai renginiai mažiems vaikams, tinkantys jų amžiui.
 KG bendruomenėje naudoti Ispanijoje šeimų išplėtotą programą „Šeimos
laikrodis“.
 Į šventimus ir socialines veiklas reguliariai įtraukti šeimas: tėvus ir vaikus kartu.
 Palaikyti ir padrąsinti bendruomenės narius, kad vakarais kartu su visa šeima
susėdę ramiai pasikalbėtų apie savo dieną: Už ką esi dėkingas? Kas kėlė nerimą? Ko
norėtum prašyti rytdienai?
ĮSIPAREIGOJIMAS BENDRUOMENĖJE
 Nacionalinės asamblėjos metu, Eucharistijos pabaigoje, visus KG bendruomenės
narius pakviesti melstis bendra įsipareigojimo malda, kuri būtų kasmetinis visos
grupelės ar atskirų narių priklausymo KG bendruomenei patvirtinimas.
 Vengrijos KG bendruomenė paprašė Lenkijos, Prancūzijos ir Vokietijos KG
bendruomenių pagalbos pasirengti įsipareigojimui bendruomenėje.
 Narystę ir įsipareigojimą reikėtų vertinti kaip AUGIMO proceso dalį.
PAPRASTAS GYVENIMO BŪDAS
 Suvokti vartotojiškumo pavojų. Vadovautis įžvalga.
 Siekti, kad KG bendruomenės susitikimai, renginiai būtų palankūs aplinkai.
 Mažink vartojimą, naudok pakartotinai, rūšiuok, reflektuok.
 Dalykis geriausiomis patirtimis (pvz., Europos KG bendruomenės tinklalapyje ar
savo nacionalinės KG bendruomenės tinklalaapyje, Facebooke).
 Bendradarbiauk su kitomis ekologiją puoselėjančiomis grupėmis ar judėjimais,
veikiančiais paribiuose.

GRUPIŲ VADOVAI
 Susidūrėme su sunkumu apibrėžti, kas yra grupės vadovas bendrąja prasme:
grupės koordinatorius (kaip praktinis vadovas) ar palydėtojas (kaip dvasinis vadovas)?
 Siūlome kiekvienai nacionalinei KG bendruomenei pasidalyti savo patirtimi apie
grupių vadovų ugdymą, struktūrą ir pan. Informacija turėtų būti labai praktiška, lengvai
prieinama, su nuoroda į tinkamą nacionalinės KG bendruomenės tinklalapio puslapį.
 Būtų gerai išmėginti kitų kraštų iniciatyvas, dalytis ir stebėti, kaip jos pasiteisina.
MIGRACIJA
 Vienas didžiausių Europos pakraščių, su kuriuo susiduriame, yra migracijos ir
pabėgėlių sritis. Tai globalizacijos, karo ir skurdo pasekmė.
 Daugelis nacionalinių KG bendruomenių darbuojasi migrantų srityje. Kai kuriose
bendruomenėse, kaip, pavyzdžiui, Ispanijoje, šią veiklą koordinuoja nacionalinė taryba
kartu su vietinių bendruomenių tinklu. Tai gali būti bendruomeninė misija.
 Šią misiją vykdome kartu su Jėzaus Draugija bei kitomis krikščioniškomis ir
visuomeninėmis organizacijomis.
 Reikia atnaujinti Europos KG bendruomenės iniciatyvų tinklą migracijos
klausimais, kad labiau atsilieptų į priverstinės migracijos iššūkius.
EKUMENIZMAS
Kaip KG bendruomenė:
 Pripažįstame ir gerbiame daugelyje bendruomenių egzistuojančią tikėjimo
mokymo įvairovę.
 Esame kviečiame gyventi abiem savo tapatumo aspektais: a) dvasingumu, b)
sakramentiniu gyvenimu.
 Naudojamės turtu, kuriuo turime dalytis, tai reiškia parodyti kitiems atvirumą ir
svetingumą, nesvarbu, iš kur jie ateitų.
 Pritariame naujų narių įsitraukimui, tuo pačiu akcentuodami, kas yra svarbu.
 Priimame sunkumus ir tuo pačiu svarstome, kaip praktiškai ir skirtingais
lygmenimis galėtume juos spręsti.
JAUNIMAS
Ši situacija septyniolikoje nacionalinių KG bendruomenių labai įvairi: nuo vos kelių ar nė
vienos jaunimo grupelės iki ženkliai gausaus grupelių skaičiaus (Portugalijoje). Toliau
pateikiamos įžvalgos apima tai, kas buvo bendra daugumai KG bendruomenių jaunų suaugusių
narių atžvilgiu.
 Kaip ugdyti jaunimo grupių vadovus? Žvelgti plačiau – į visos ignaciškosios
šeimos patirtį.
 Kaip reikėtų elgtis tuo laikotarpiu, kai KG bendruomenės nariai ją palieka dėl
šeimos pagausėjimo ar didėjančių įsipareigojimų darbe? Kaip palaikyti bendruomenėje
esančias jaunas šeimas?
 Kaip išlaikyti KG bendruomenės vienybę, kai susitinka skirtingi jaunų ir vyresnių
narių požiūriai?

 Kaip jaunus žmones (mokyklose ar universitetuose) rengti galimai narystei KG
bendruomenėje? Čia svarbus studentų kapelionų vaidmuo.
 Įvertinti ir naudoti šiuolaikinių komunikacijos priemonių naudą (pvz., Skype ir kt.)
suteikiant galimybę dalyvauti KG grupelės susitikimuose tiems žmonėms, kurie yra toli,
užsienyje ar kitame mieste.
Praktinės įžvalgos:
 Portugalija sutiko pasidalyti savo programomis: a) trejų metų programa, skirta
universiteto studentams, kuri parengia kelią iki įsitraukimo į KG bendruomenę, ir b)
vienerių metų programa, skirta įsitraukti į KG bendruomenę visiems, kurie to ieško.
 Naudoti Europos KG bendruomenės tinklalapį, kaip priemonę kalbėti apie
bendruomenėje esantį jaunimą ir skirti jam daugiau dėmesio.
 Organizuoti bendrus susitikimus, keliones. Pavyzdžiui, bendrą piligriminę kelionę
rengia Prancūzija ir Libanas.
2 PRIEDAS – arkivyskupo Oscar’o Romero citata, panaudota Asamblėjos pradžios
maldoje.
Negalime visko nuveikti. Tai suvokus pajuntamas išlaisvinimo skonis. Galbūt jis dar nėra
pilnutinis, bet jau pradžia, pirmasis žingsnelis į priekį, galimybė Viešpaties malonei nužengti ir
pasilikti.
MŪSŲ NAUJOJI EUROPOS KG BENDRUOMENĖS TARYBA:
Luisa Bonetti – koordinatorė (Italija), Ann Sieuw (Belgija), Claudine Drochon (Prancūzija) ir
Bianka Speidl (Vengrija).

