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Trumpas vadovas
vietos bendruomenės koordinatoriui

Šios nuorodos ypač naudingos tiems, kam šios pareigos teko pirmą kartą,
tačiau gali pasitarnauti ir senbuviams

1. Vietos bendruomenės tikslas
2. Grupelės koordinatoriaus vaidmuo
3. Keletas nuorodų renkant koordinatorių

1. Vietos KG bendruomenės tikslas

Kiekviena vietos bendruomenė savo tapatybę gauna iš pasaulio KG bendruomenės ir yra gyva jos ląstelė.
Vietos bendruomenė nėra savitikslė. Ji yra priemonė, įgalinanti bendruomenės narius padėti vienas kitam

gyventi savuoju pašaukimu bei atlikti pakrikštytojo misiją visose pasauliečio gyvenimo srityse.
Mokydamasis iš šv. Ignaco, kiekvienas narys stengiasi vienyti savo tikėjimą ir gyvenimą bei jame atpažinti

Dievo veikimą. Sekdamas Kristumi, jis sutinka aktyviai dalyvauti Jo misijoje tarnaujant šio pasaulio vyrams ir
moterims.

Remdamasi savo narių asmenine ir bendruomenine patirtimi, kiekviena vietos bendruomenė gyvuoja jai
būdingu ritmu, išgyvendama savus pokyčius. Kai malda ir gyvenimo peržvalga, sakramentinis gyvenimas ir šv.
Ignaco Dvasinės pratybos pagrindžia kiekvieno nario asmeninį gyvenimą, bendruomenė tampa tikėjimo
bendruomene, t. y. vieta ir priemone, skatinančia atsiversti ir priimti tai, ką renkasi Kristus.

Vietos bendruomenė yra tam, kad padėtų kiekvienam savo nariui:
• stiprinti tikėjimą Jėzumi Kristumi;
• jausti poreikį kasdien atsiversti;
• vis labiau priimti Dievo dovaną;
• artimiau pažinti Kristų;
• kuo tiksliau atsiliepti į Dievo kvietimą.

Dėl to kiekvienas narys bendruomenėje raginamas:
• priimti save tokį, kokį sukūrė Dievas;
• priimti kitus narius ir jų kitoniškumą;
• atnaujinti troškimą šlovinti Dievą ir jam tarnauti;
• išmokti palaikyti vidinę tylą;
• stengtis geriau pažinti Dievą per Šventąjį Raštą;
• būti atidžiam Dvasios veikimui kiekviename žmoguje ir pasaulyje;
• įgyti kuo didesnę vidinę laisvę, kad galėtų rinktis pagal Dievo planą;
• labiau įsitraukti į misiją, kurią Kristus atlieka Bažnyčioje.

Kiekvienas žmogus kviečiamas bendrauti išties nuoširdžiai, nebijoti pasisakyti laisvai, tačiau kalbėti
pagarbiai ir padrąsinant kitus. Klausti ar kitaip reaguoti turime siekdami vieno tikslo – padėti vienas kitam
perskaityti Dievo ženklus ir jais gyventi.

Ieškodama „Dievo visuose dalykuose“ vietos bendruomenė remiasi keletu tikėjimo tiesų:
• Dievas, meilės šaltinis, kiekvieną žmogų kviečia sudaryti sandorą; šis kvietimas apima visą žmogišką

tikrovę ir kiekvieną iš mūsų skatina atsiliepti laisvai – per tai, ką mes renkamės;
• priėmus šį kvietimą ir bandant į jį atsiliepti, kartais tenka rizikuoti, ieškoti apgraibomis; be to, mūsų laukia

neišvengiama kova su pasauliu ir jo nuodėme.
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Po pirmojo apsisprendimo, padaryto priėmimo laikotarpiui baigiantis, vėliau – keleto ugdymo metų, įgijus
asmeninės patirties vietos bei didesnėje bendruomenėje, kiekvienas gali patvirtinti (arba ne), kad jis renkasi KG
bendruomenę kaip tarpusavio pagalbos būdą atpažįstant Kristaus jam skirtą misiją.

2. Grupelės koordinatoriaus vaidmuo...

...priklauso nuo to, kiek grupelė pažengusi dvasiniame kelyje: ar tai pirmieji jos gyvavimo ir ugdymo metai
po priėmimo laikotarpio, ar grupelė jau giliai įsišaknijusi KG bendruomenėje. Apie tai turėtų informuoti
palydėtojas.

Kuo rūpinasi vietos bendruomenės (grupelės) koordinatorius?
• Palaikydamas nuolatinį ryšį su palydėtoju ir remdamasis Pagrindiniais pasaulio bendruomenės

principais, jis rūpinasi dvasine ir bendruomenine vietos bendruomenės branda.
* Atidžiai stebi ir stengiasi suvokti, kas vyksta bendruomenėje. Kartu su palydėtoju peržvelgia grupės

nueitą dvasinį kelią, įvertina padarytą pažangą, aptaria poreikius. Jiedu užtikrina vietos bendruomenės gyvavimą.
* Yra dėmesingas visiems nariams ir stengiasi, kad bendruomenėje vyrautų įsiklausymas ir pagarba, o

maldos ir gyvenimo peržvalga būtų dalijamasi paprastai ir pasitikint vienas kitu. Tai leidžia grupės nariams ir
koordinatoriui artimai susipažinti. Koordinatorius „duoda toną“!

* Pirmiausia jis pats gerai suvokia, kad malda, gyvenimo peržvalga, sakramentinis gyvenimas ir
reguliarus dalyvavimas rekolekcijose pagal šv. Ignaco Dvasines pratybas kiekvieną asmeniškai ir visą
bendruomenę sutelkia apie Kristų ir padeda pereiti nuo gyvenimo greta vienas kito prie bendruomeninio gyvenimo.

• Koordinatorius palaiko ryšį ir informuoja Tarybą.
* Dalyvauja (arba paskiria grupės narį) koordinatorių susirinkimuose ir ugdymui skirtuose renginiuose.
* Perduoda informaciją ir skatina grupės narius atsiverti regiono, nacionalinei, pasaulio KG

bendruomenei.
* Kiekvieną narį ragina dalyvauti susitikimuose, ugdymo seminaruose, mokymuose, kongresuose...
* Atskleisdamas realius ir konkrečius bendruomenės poreikius paaiškina nariams dvasinę jų finansinio

indėlio prasmę. Pakviečia iždininką, kad kiekvienam primintų jo materialinius įsipareigojimus.

Praktiniai patarimai, padedantys atlikti šią tarnystę

Net ir tuo atveju, kai patys nariai jaučia vis didesnę atsakomybę už vietos bendruomenės gyvavimą, koordinatorius
turi įsitikinti, kad:

• rengiantis susirinkimams
* datos ir vietos buvo numatytos pakankamai anksti;
* kas nors rūpinasi (iš eilės ir tardamasis su palydėtoju) laišku, padedančiu pasirengti kitam susirinkimui;
* laiškas yra tinkamai atspausdintas, klausimai suformuluoti aiškiai, o jis išsiųstas, likus pakankamai

laiko iki kito susirinkimo, kad kiekvienas galėtų deramai pasirengti;
* kiekvienas prašomas, jeigu įmanoma, atsakymus parengti raštu, kad per susirinkimą galėtų kalbėti kuo

laisviau;

• per susirinkimą
* būtų laiko skirta maldai, vėliau – pasidalijimui maldos ir gyvenimo peržvalga bei atliepui į pasisakymus,

o susirinkimas baigtųsi įvertinimu (jeigu reikia, koordinatorius imasi iniciatyvos);
* kiekvienas pasisakytų laisvai;
* pasisakymai ir atsiliepimai turi padėti suvokti, kaip grupės narių kasdienis gyvenimas klostosi Dievo

požiūriu; neužtenka vien tik apie jį papasakoti;

• laikas tarp susirinkimų
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* yra išgyvenamas palaikant ryšius tarp bendruomenės narių (telefonu, per atostogas) ir toliau kuriant
bendruomenę. Tai ypač svarbu grupės ugdymo laikotarpiu.

Metų pabaigoje grupelės koordinatorius, pasitelkęs palydėtoją, gali peržvelgti bendruomenės nueitą kelią,
išskirdamas keletą momentų, į kuriuos norėtų atkreipti naujojo koordinatoriaus dėmesį.

3. Keletas nuorodų renkant grupelės koordinatorių
• Kiekviena grupė, pasibaigus priėmimo laikotarpiui, turi išsirinkti koordinatorių.
• Renkamas gali būti kiekvienas vietos bendruomenės narys (suprantama,
išskyrus palydėtoją).
• Būti grupelės koordinatoriumi yra tarnystė, atsidavimas bendruomenei.
• Svarbu numatyti, kuriam laikui koordinatorius renkamas (nuo 1 iki 3 metų).

Reikėtų prisiminti, kad:
• KG bendruomenėje „nesisiūloma“ – žmogus yra pakviečiamas prisiimti tarnystę, kuri nėra nei

„paaukštinimas“, nei koks nors „lažas“;
• atsakomybė už bendruomenę patikima būtent tam vienam žmogui;
• grupelės koordinatoriaus rinkimai suteikia progą bendruomenei drauge įžvelgti, kas būtų tinkamas šiai

tarnystei. Jei rinkimams pasirengta deramai, ši patirtis ugdo bendruomenę, tačiau gali sukelti sunkumų ateityje,
jeigu rinkimai vyksta bet kaip.

P. S. Palydėtojas balsavime nedalyvauja. Jis yra tiktai liudininkas ir gali pateikti savo įžvalgų pasirenkant
kandidatą, ypač jei grupė baigė priėmimo laikotarpį ir koordinatorių renka pirmą kartą. Palydėtojas gali siūlyti
rinkimus kuriam laikui atidėti, kad grupė pasirinktų „pagal Dievo širdį“, o ne vien pagal tai, kas regima.

Kaip vyksta rinkimai
Koordinatorius išrenkamas per vieną arba du susirinkimus (priklausomai nuo grupės). Rengiantis

rinkimams galima pasiūlyti, kad kiekvienas dar kartą prisimintų, kokia yra KG bendruomenės vizija ir koks
koordinatoriaus vaidmuo bendruomenėje (remiantis žemiau pateiktomis nuorodomis).

1. Skirti laiko maldai, prašyti malonės būsimam žingsniui žengti.
2. Pirmasis pasidalijimas peržvalgomis gali vykti pagal tokį ar panašų klausimyną, kurį nariai gauna iš

anksto ir pagal jį rengiasi susirinkimui:
• Ko reikia grupės brandai? Ko reikia man asmeniškai?
• Koks koordinatorius už grupę atitiktų šiuos lūkesčius?
• Kokius žmones aš kviesčiau prisiimti šią tarnystę ir kodėl?
• Jeigu grupė manęs prašytų tapti atsakinguoju/ąja, kas mane skatintų pasakyti „taip“ ir kas „ne“?

Per kitą susirinkimą arba per antrąjį rinkimų etapą visi, kurių vardai buvo ištarti, pasako, kaip jie pasielgtų.
• Kas, apmąsčius Dievo Akivaizdoje, man kliudo priimti pasiūlymą būti atsakingam/ai už vietos

bendruomenę?
• Kas mane skatina pasiūlymą priimti?
• Ar galėsiu su atsidavimu tarnauti bendruomenei, kurią mes kuriame?

Jei reikia, vėliau pasisakiusiųjų galima paprašyti kai ką paaiškinti, patikslinti.
Po to kiekvienas narys balsuoja raštu, slaptame biuletenyje įrašydamas vieną vardą. Balsavimas gali vykti

dviem turais: pirmajame išrenkami du daugiausia balsų surinkę nariai, vėliau dar kartą slaptai balsuojama už vieną
iš jų.

3. Pabaigoje nepamiršti įvertinimo, kuris padeda patikslinti, kaip vyko susirinkimas, taip pat –
padėkoti už rinkimus ir pasiųsti koordinatorių į jo naująją misiją.


