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„Dievas su mumis!“ (Mt 1, 23)

Mielieji bičiuliai Viešpatyje,
1. 2019-ųjų Pasaulinę KG bendruomenės dieną, kaip ir kasmet, bendruomenė susirinks

daugelyje pasaulio vietų švęsti mūsų mylinčio ir gailestingo Dievo įsikūnijimą!
2. Leidinyje „Projects 170“ pažadėjome, kad, rengiantis šiai dienai, paraginsime visą

bendruomenę aktyviai įsitraukti siekiant suvokti kvietimą, išgirstą per 2018 metų Pasaulinę
asamblėją Buenos Airėse. Kvietimas, kurį kviečiame išgirsti, yra universalus, bet raginantis
konkrečiai įsipareigoti kiekvieno iš mūsų aplinkoje.

Šiandienis pasaulis
3. Nors gyvename skirtingame tikrovės kontekste pagal vietos aplinkybes, tačiau drauge

matome panašią pasaulio tikrovę. Mūsų Bendrieji principai ragina mus „ieškoti atsakymų į
šiandienos keliamus klausimus“ ir dirbti su visa Dievo tauta (BP, 2).

4. Asamblėja atsižvelgė į trejopą tikrovės kontekstą, paminėtą Baigiamajame dokumente:
a) Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės atnaujinimo 50-metį,
b) pontifikato vykdomą Bažnyčios atnaujinimą
c) ir pakartotinį kvietimą pasauliečiams šiandieniame pasaulyje.

5. Yra daug šios tikrovės pavyzdžių. Šv. Mykolo kvartale Pasaulinės asamblėjos dalyviams
tikrovė buvo kaimynystės neturtas, į kurį buvome panardinti. Pasaulyje, ypač Amazonėje,
naikinama mūsų motinos Žemės aplinka. Matome augančius migrantų skaičius, pražūtingus
konfliktus kai kuriose šalyse, ir kitą skaudžią tikrovę. Popiežius ragina pasauliečius labiau įsitraukti
į savąją tikrovę, drauge įžvelgiant galimą atsaką.

6. Mūsų dvasingumo centre yra Kristus ir dalyvavimas Velykų slėpinyje. Kristus čia ir dabar
toliau perduoda savo išganymo žinią. Esame Jo Bažnyčios dalis, klausomės Jo kvietimo per
Bažnyčią, kviečiančią mus čia ir dabar.

Dievo žodis
7. Artėjant Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai šventei, Šventojo Rašto skaitiniai pabrėžia

Dievo troškimą būti drauge su mumis ir kviečia pastebėti Dievo buvimą tarp mūsų.
 Iš 3, 1–8: Dievas šaukia Mozę. „Aš čia.“
 Mt 1, 22–23: Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai

reiškia: „Dievas su mumis“.
 Lk 1, 46–55: „Mano siela šlovina Viešpatį!“
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Kvietimas eiti gilyn, dalintis, išeiti
8. Po keleto maldos laikų ir dvasinių pokalbių, vykusių per įžvalgos procesą, asamblėjos

delegatai pajuto sutarimą dėl kvietimo:
gilinti savo tapatybę per vidinį atsivertimą, leidžiantį mums ištikimiau ir uoliau gyventi
pagal mūsų charizmą visose jos plotmėse;
nuolankiai su kitais dalintis ignaciškojo dvasingumo dovana, kuria gyvename savajame
pasauliečių pašaukime, ypač – tokia brangia dovana, kaip įžvalga, bei kitais ignaciškojo
dvasingumo įrankiais;
išeiti tarnauti labiausiai stokojantiems ir sėti gailestingumo, džiaugsmo bei vilties sėklas
pasaulyje, siekiant iš arčiau sekti Jėzumi ir dirbti su juo kuriant Karalystę.

Eiti gilyn
9. KG bendruomenė yra dovana Bažnyčiai ir pasauliui; mes turime duonos kepalėlių ir žuvų, ir

esame tie kepalėliai bei tos žuvys, kurie gali būti ir bus padauginti ant Viešpaties stalo. Kristus sako
mums eiti ir pažiūrėti, atverti savo širdis ir protus, kad atpažintume Dievo buvimą ir išganymo
darbą mumyse ir mūsų bendruomenėje.

10. Šią dovaną išreiškiame „asmeniniu įsipareigojimu Pasaulio bendruomenei per laisvai
pasirenkamą vietos bendruomenę“ (BP, 7). Šv. Ignaco Dvasinės pratybos su daugybe priemonių yra
mūsų dvasingumo šaltinis.

11. Esame raginami neapsiriboti asmeninės įžvalgos dovana ir išgyventi ją bendruomenėje,
visiškai pasitikint Viešpačiu, per šį procesą vedančiu mus prie Jo valios. Šiame procese kyla
abejonių, tačiau, palikdami visas baimes, pasitikėjimo, ypač kitu, trūkumą, savo paralyžių, kylantį iš
nuodėmės, ir leisdami vadovauti Dievui, patiriame išsilaisvinimą.
 Kokia yra ypatinga dovana, kurią dalijamės ir kuri yra laisvai mums duota?
 Kaip esame kviečiami gilinti ir puoselėti bendrą KG bendruomenės paveldą ir savo tapatybę?

Dalintis
12.Neįmanoma mėgautis gautomis dovanomis, jomis nepasidalijus su kitais. Mūsų pasirinktas

dvasingumas atveria ir parodo mums tai, ko Dievas nori kiekvienoje konkrečioje mūsų kasdienybės
situacijoje. Kaip džiugu! Kai atrandame šią dovaną, šį lobį, iš to kylantis džiaugsmas mus pripildo
taip ir tiek, kad liejasi į išorę, jo nebeįmanoma pasilaikyti vien sau – juo būtina dalintis su kitais.
Mes galime pasiūlyti daug dovanų, tarp jų – asamblėjos patirtį, patvirtinusią bendruomeninės
įžvalgos proceso vertę.
 Kaip į tai, jog esame įžvalgos bendruomenė, žvelgti kaip į brangią dovaną, padedančią ugdyti

pasauliečius, gebančius atlikti asmeninę ir bendruomeninę įžvalgą tiek KG bendruomenėje, tiek
ir su kitais?

Išeiti
13.Viešpats visada kviečia dalyvauti Jo misijoje. Kuo labiau įsiklausome ir kuo labiau auga

mūsų troškimas veikti, tuo giliau turime eiti. Į bet kokią KG bendruomenės misiją reikia stengtis
įtraukti visus mūsų narius ir vietos bendruomenes. Kvietimas KG bendruomenei šiame pasaulyje,
kuris alksta, yra didžiulis.

14. „Mūsų gyvenimas iš esmės yra apaštalinis, o KG bendruomenės misijos laukas – beribis,
apimantis ir Bažnyčią, ir pasaulį. Mes esame skatinami nešti Gerąją išgelbėjimo Naujieną visiems
žmonėms, tarnauti pavieniams asmenims bei visuomenei, atverdami jų širdis Dievui, ir kovoti, kad
keistųsi žmones engiančios struktūros“ (BP, 8).
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15. Popiežius Pranciškus ragina suteikti apaštalinę reikšmę visoms mūsų veikloms ir leisti
Kristui būti visoje mūsų aplinkoje: šeimoje, mokykloje, darbe, parapijoje, mieste, šalyje, visoje
kūrinijoje.

Savo laiške KG bendruomenei jis teigė, kad į Dievo širdį galime įžengti tik per Kristaus
žaizdas. Čia iškyla tokie klausimai: kur matome Kristaus žaizdas mūsų konkrečioje aplinkoje,
kokioms žaizdoms nutariame save paskirti ir koks mūsų atsakas? Ignaciškojo dvasingumo įrankiai,
skirti įžvalgai, gali padėti mums atsakyti į šiuos svarbiausius klausimus. Mums primenama daryti
įžvalgą dėl magis – laisvai ir be netvarkingų prisirišimų siekti didesnio gėrio, Dievo šlovės. Tai
reikštų, kad turime praktiškai pažvelgti, ar labiausiai neatidėliotini poreikiai atitinka mūsų
galimybes, patirtį ir gebėjimus, kad poveikis būtų kuo didesnis. Galime tai daryti asmeniškai,
bendruomenei remiant, arba visa bendruomenė. Savo Magnificat maldoje Marija atpažino, kaip
mūsų Dievas išaukština mažuosius, alkstančius gėrybėmis apdovanoja ir yra gailestingas tiems,
kurie jo šventai bijo. Apsižvalgę galime savęs klausti:
 Kaip mums duota dovana atsiskleidžia kiekviename sutiktame žmoguje, atspindinčiame

Kristaus veidą?
 Kaip KG bendruomenė prisistato socialiniuose ir egzistenciniuose pakraščiuose?
 Ar pastebiu konkrečių paskatų ir paraginimų – vidinių arba išorinių – išeiti? Kokie jie galėtų

būti?

Mūsų raginimas
16. Raginame visus KG bendruomenės narius dalyvauti asamblėjos patirtyje įsitraukiant į

bendruomeninę įžvalgą ir įsiklausant į kvietimą KG bendruomenei: eiti gilyn, dalintis ir išeiti.
Tai vienas kvietimas KG bendruomenei šiandienos pasaulyje, išreikštas trimis veiksmažodžiais.
 Ką šis raginimas reiškia man, mano grupelei, mano nacionalinei bendruomenei?
 Kaip aš klausausi (mes klausomės) šio raginimo?
 Kokia galėtų būti esminė jungtis, siejanti šiuos tris veikimo būdus?

17.Asmeninei maldai. Raginame kiekvieną melstis su šiuo dokumentu, Šventojo Rašto tekstais
ir klausimais apmąstymui. Pasižymėkite svarbiausius savo maldos momentus, kuriais norite
pasidalinti su grupele.

18.Grupelėse. Jūsų maldos vaisiais siūlome pasidalinti dvasiniame pokalbyje trimis ratais. Šis
procesas keletą dienų aktyviai vyko asamblėjoje. Kai kurios bendruomenės jau pažįsta šį procesą,
bet ne visos. Pagrindiniai dalykai išdėstyti toliau, bet jūs galite papildyti šį procesą išsamesniais
paaiškinimais.

19. Pagrindinė nuostata yra pagarbus, kupinas dėkingumo ir maldingas klausymasis. Kiekvienas
trumpai ir aiškiai apibūdina savo patirtį, kalba pirmuoju („aš“), o ne trečiuoju asmeniu. Kiekvienas
yra savo patirties „ekspertas“. Tylos intarpai tarp kalbėtojų yra geras dalykas. Tyla nereiškia tiesiog
laukimo, tai – tylus ir maldingas įsiklausymas į tai, ką kalbėtojas nuoširdžiai sako. Klausydamiesi
kitų, atkreipkite dėmesį į judesius savo viduje... Kaip tik čia darbuojasi Dvasia.

20.Kas nors iš grupės narių turėtų stebėti pasisakymų trukmę, užtikrindamas, kad kiekvienas
turėtų pakankamai laiko pasisakyti.

21.Pirmasis ratas. Kiekvienas pasidalija savo maldos vaisiumi, pasinaudodamas užrašais,
darytais asmeninės maldos metu. Per pirmąjį ratą NEreaguokite į tai, kuo dalijamasi, nebent reikia
kažką paaiškinti. Po pirmojo pasidalijimo rato šiek tiek laiko grupelė skiria tyliam apmąstymui.

Tylus apmąstymas. Atkreipkite dėmesį į tuos jausmus ir judesius, kuriuos patyrėte
klausydamiesi kitų. Kokie jausmai manyje kilo? Kada jaučiau sutarimą su kitais? Kada jaučiau
pasipriešinimą? Ar kuris nors dalykas man pasidarė aiškesnis? Ar atradau kažką nauja?
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22.Antrasis ratas. Pasidalinkite pagrindiniu dalyku (dalykais), iškilusiais jūsų tyliame
apmąstyme.

23.Trečiasis ratas. Pabandykite įvardyti, kas bendra iškilo jūsų pasisakymuose. Kokius bendrus
ar panašius judesius pajutote grupėje?

Pasiūlymai 2019 m. Pasaulinei KG bendruomenės dienos šventei
a) Drąsiname jus apmąstyti į KG bendruomenės kvietimą eiti gilyn, dalintis ir išeiti bei į jį

įsigilinti. Ką kiekvienas iš šių žodžių reiškia jums jūsų konkrečiame kontekste? Kaip į šį
raginimą esate kviečiami atsiliepti? (rekomenduojame iš naujo perskaityti Baigiamąjį
dokumentą, kad visiškai suvoktume šį kvietimą).

b) Susitikimas, skirtas dalintis tikėjimu! Surenkite bendruomenės susitikimą su vietos parapijos ar
mokyklos atstovais, panašų į susitikimus Šv. Mykolo kvartale Buenos Airėse. Tegul žmonės
kalbasi mažose grupelėse, pasiūlykite, kaip jie galėtų drauge melstis ir dalintis savo tikėjimu
vieni su kitais. Vėliau susirinkite į bendrą ratą ir įvertinkite savo patirtį.

c) Pakvieskite bendruomenę maldoje patirti asmeninę ir bendruomeninę įžvalgą! Atsižvelkite į
savo bendruomenės kontekstą. Galima naudoti vieną Baigiamojo dokumento aspektą, anksčiau
paminėtas Šventojo Rašto vietas, suteikti dalyviams laiko asmeninei maldai, susitikti grupelėse
pasidalinti trimis ratais, po to susitikti bendrame rate.

d) Pasidalinkite savo bendruomenės programa ir patirtimi Facebook grupėje:
https://www.facebook.com/groups/cvx.clc/

Suvienyti Kristuje,

Catherine Waiyaki, patarėja
Fernando Vidal, patarėjas
Ann Marie Brennan, vicepirmininkė
su Pasaulio KG bendruomenės Vykdomąja taryba

https://www.facebook.com/groups/cvx.clc/

