Jungtis tarp Pasaulio bendruomenės Vykdomosios
tarybos ir Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės
________________________________________________________________________________
/Versta iš anglų kalbos/

PROJECTS

2018 m. Pasaulinė KG bendruomenės diena
„Labiau pažinti savo dovanas, dosniau ir su
džiaugsmu jomis dalintis“
Nr. 169, 2017 m. gruodis
Mielieji bičiuliai Viešpatyje,
1. būsimos Pasaulinės asamblėjos tema kviečia mus matyti KG bendruomenę kaip dovaną.
Dovana – tai, ką galime gauti arba duoti. Arba, žvelgiant į malonėmis turtingą Bendruomenės patirtį,
dovana gaunama tam, kad būtų duodama: „Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8).
Ruošdamiesi Pasaulinei asamblėjai esame kviečiami dar giliau ir su didesniu dėkingumu pažinti, ką
esame gavę, kad būtume dar labiau pasirengę ta dovana dalintis tarnaudami Bažnyčioje ir pasaulyje.
Esame kviečiami žvelgti dviem kryptimis: į savo istoriją, primenančią, kas esame ir sustiprinančią
mūsų pamatą, ir į ateitį, sekdami popiežiaus Pranciškaus vizija bei priimdami iššūkį dar dosniau ir
geriau kaip apaštalams liudyti ir save dovanoti.
I. Labiau pažinti KG bendruomenės dovaną
2. Šią dovaną gavome ne iš karto, o palaipsniui – per jau gana ilgą ir palaimintą
penkiasdešimties metų istoriją. Ši dovana augo žingsnis po žingsnio, daugybei bendruomenės narių
peržvelgiant ir apmąstant savo patirtį, pamažu atskleidžiant bei įprasminant šių patirčių turtus.
Dabar žvelgdami atgal galime matyti, kaip palaipsniui kūrėsi ir formavosi esminiai mūsų charizmos
elementai. Prisiminkime keletą ryškiausių šio kelio etapų. Pažvelkime į tuos „kelis kepalėlius“, kaip
sakoma Evangelijoje apie duonos padauginimą, įkvėpusiame mus 2018 m. asamblėjos Buenos
Airėse temai:
 Nauja tapatybė, atsiliepiant į Vatikano II susirinkimo kvietimą: pasaulietiško
bendruomenės aspekto stiprinimas gaunant naują vardą (Krikščioniškojo gyvenimo
bendruomenė) ir naujus Bendruosius principus.
 Grįžimas prie dvasinių pratybų (Manila, 1976), bendruomenės įkvėpimo šaltinio ir
asmeniškai bei savo grupelėse išgyvenamos patirties, kuri siūloma ir kitiems. Dvasinės
pratybos tapo „ypatinga mūsų dvasingumo ištaka bei jam būdinga priemone“ (BP, 5)
 Liudijimo, kaip KG bendruomenės vertybės, įtvirtinimas atsisakant federacijos
modelio ir tampant viena pasaulio bendruomene, atsiliepiant bei priimant šį pašaukimą
(Providensas, 1982).
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 Pirminės KG bendruomenės misijos suvokimas (Honkongas, 1994) – pirmiausia ją
išgyventi savo kasdienybėje. Vėliau iš jos išaugo bendruomeninės misijos samprata (Itaici,
1998) ir kvietimas tapti pasaulietiniu ignacišku apaštaliniu kūnu, prisiimant atsakomybę/misiją
laikytis ir taikyti ASPĮ (atpažinti, siųsti, palaikyti, įvertinti) modelį (Nairobis, 2003). Tokia
bendruomenė yra pati atsakinga už savo misiją ir prisistato pasauliui kaip pranašiška
bendruomenė (Fatima, 2008). Paskutinė pasaulinė asamblėja (Libanas, 2013) išskyrė tam tikrus
prioritetinius „pakraščius“ (globalizacija, šeima, neturtas/vargšai, ekologija), kurie tampa visos
Bendruomenės apaštalinės įžvalgos vieta.
3.Tokios dosnios dovanomis istorijos priėmimas reikalauja atsakomybės ir kūrybingos
ištikimybės. Esame atsakingi už savo tradicijos puoselėjimą, gilų jos suvokimą ir perdavimą
naujiems savo Bendruomenės nariams. Mūsų pareiga – skelbti šį gyvenimo būdą, kad jį atpažintų
tie, kurie ieško tokio kelio sekti Kristų ir yra atradę save šiame pašaukime.
4.Šiandien dažnai vartojame terminą „trys kolonos“ (dvasingumas, bendruomenė ir misija),
siekdami apibendrinti istoriškai susiklosčiusius pagrindinius mūsų charizmos lygmenis. Turime
įvertinti, ar kiekvienas jų atskirai ir visi kartu yra giliai įsitvirtinę ir tebėra gyvybingi ir stiprūs
visoje KG bendruomenėje. Nenorime, kad mūsų istorija būtų traktuojama paviršutiniškai, kad šios
kolonos būtų matomos kaip atskiri chronologinės sekos žingsniai arba lyginamos viena su kita
pagal vertingumą ir hierarchiją. Iš tiesų ši triada turi sudaryti gyvą ratą, kuriame visi elementai
papildo ir stiprina vienas kitą. Šio rato jėga pastebimai pasireiškia kiekvieno KG bendruomenės
nario kasdieniame gyvenime, visoje Bendruomenėje, visame apaštaliniame kūne. Tai „didžiausia
gelmė ir gyvenimo pagal KG bendruomenės charizmą integracija“, ko norime prašyti kaip malonės
pasibaigus Pasaulinei asamblėjai Buenos Airėse.
5. Klausimai įsivertinimui:
a) Ar šią įvairiapusią dovaną – pagrindinius Bendruomenės dokumentus, istoriją – šiandien
gerai pažįsta visi KG bendruomenės nariai? Ar šie mūsų Charizmos šaltiniai yra toliau
nagrinėjami ir įgyvendinami, ar jie vertinami kaip išminties ir įkvėpimo lobynas?
b) Ar įsipareigojimas KG bendruomenėje yra išreikštas kasdieniame visų Bendruomenės
narių gyvenime ir nuolat grindžiamas bei maitinamas reguliarių dvasinių pratybų patirtimi?
c) Ar tos trys kolonos yra gyvos mūsų kasdienybėje ir giliai įtvirtintos bei viena kitą
papildančios visuose lygmenyse?
Viena iš Pasaulinės asamblėjos delegatų užduočių bus įvertinti, kaip jų Nacionalinė
bendruomenė stengiasi pažinti KG bendruomenės dovaną ir atsivežti šias įžvalgas į Buenos Aires.
Jos taps pagrindu bendroms įžvalgoms ir dalinimuisi Asamblėjos metu.
II. Pasirengimas dalintis savo dovanomis dosniau ir su džiaugsmu
6. Siekis būti kūrybiškai ištikimiems reikalauja daugiau nei tik išsaugoti dovaną. Jis kviečia
sužadinti vaizduotę ir dosniai ja naudotis, kad toji dovana taptų kaip niekada vertinga ir vaisinga,
kaip sakoma apie „gerą ir pasitikėjimo vertą“ tarną palyginime apie talentus (Mt 25, 21–23). To
siekdami taip pat turime būti dėmesingi laiko ženklams, ieškoti ir trokšti būti indiferentiškais
pasirenkant „tik tai, kas mus labiau veda į tikslą“ (DP, 23), kad mūsų Charizma duotų daugiau
vaisių, konkrečiai, visur ir visada.
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7. Šiandien išyvename ypatingą laiką, kairos akimirką, popiežiui Pranciškui siekiant atnaujinti
Bažnyčią, kaip teigiama leidinyje „Projects“ Nr. 168 (ypač 8–17 pastraipose), kuriuo čia remiamės.
Dėl popiežiaus Pranciškaus vizijos ir veiklos KG bendruomenei kyla nemažai iššūkių. Pakanka
paminėti popiežiaus nuolatinį raginimą naudoti dvasinę įžvalgą, mokytis įžvalgos, mokyti įžvalgos,
kurios girdėjimas neatsiejamai susijęs su kvietimu veikti. Pasirinkti Buenos Aires pastūmėjo
troškimas atsiliepti popiežiui Pranciškui, atrasti jo pastoracijos ištakose tą pačią Dvasią ir šviesą,
leidžiančią KG bendruomenei savo dovana pasitarnauti vykdant popiežiaus Pranciškaus
atnaujinimo planą.
8. Popiežiaus Pranciškaus įkvėpimas turėtų mus lydėti ruošiantis Asamblėjai. Jo veiksmai
iškalbingi. Jo žodžiai pilni gelmės. Skaitykime juos atidžiai, atsistokime tiesos akivaizdoje
apsvarstydami tokius klausimus:
a)
b)

Kaip šiuos pasiūlymus ir raginimus turėtų išgirsti ir priimti KG bendruomenė,
ignaciškoji pasauliečių apaštalinė bendruomenė?
Kaip jaučiamės išmėginami popiežiaus Pranciškaus svajonės bažnyčiai?

Siūlome keturis popiežiaus Pranciškaus magisteriumo tekstus, kuriuos susiesime su
pagrindiniu KG bendruomenės Charizmos aspektu, nurodytu Bendruosiuose principuose Nr. 4.
9. Evangelizacija ir atsinaujinimas – Evangelii Gaudium (Evangelijos džiaugsmas). Šis
apaštališkasis paraginimas meta Bažnyčiai iššūkį išeiti iš savęs, „išeiti iš patogaus būvio ir išdrįsti
pasiekti visus pakraščius, kuriems reikia Evangelijos šviesos“ (EG, 20). Popiežius Pranciškus
trokšta, kad dėl jų evangelizacinės misijos visi Bažnyčioje rastų juos gydantį, išlaisvinantį, gyvybės
bei ramybės teikiantį ir sykiu į solidarią bendrystę bei vaisingą misionieriavimą šaukiantį
dvasingumą (EG, 89) – šiame teiginyje lengvai atpažinsime tris savo kolonas. Paveikus apaštalinis
liudijimas ir tarnystė, krikščioniško tikėjimo integravimas skirtingose gyvenimo srityse yra būtent
tai, ko KG bendruomenė siekia savo nariams: „Idant geriau parengtume savo narius liudijimui ir
apaštalinei tarnystei, ypač ten, kur gyvename, į bendruomenę mes buriame žmones, jaučiančius
neatidėliotiną poreikį savo žmogiškąjį gyvenimą ir krikščioniškojo tikėjimo pilnatvę vienyti pagal
mūsų charizmą“ (BP, 4).
10.Ekologija, teisingumas ir skurdas – Laudato Si (Būk pagarbintas). Ši enciklika siūlo naują
„integraliąją ekologiją“, atsiliepiančią į du didžiausius šių dienų mūsų pasaulio iššūkius: „Yra ne
dvi atskiros krizės, viena ekologinė, o kita socialinė, bet viena sudėtinga socialinė-ekologinė
krizė“ (LS, 139). Todėl „negalime nepripažinti, kad tikrasis ekologinis požiūris vis labiau virsta
socialiniu požiūriu, turinčiu į diskusijas apie aplinką įtraukti teisingumą, kad būtų išgirstas ir žemės,
ir vargšų šauksmas“ (LS, 49). Rūpinimasis kūrinija, galimybių sudarymas vargšams ir paprastas
gyvenimo būdas yra esminiai KG bendruomenės gyvenimo būdo elementai: „Mes siekiame tapti
atsakingais krikščionimis, Bažnyčioje ir visuomenėje liudijančiais žmogiškąsias ir evangelines
vertybes, ginančiais <...> kūrinijos vientisumą. Mes suprantame, kaip svarbu yra siekti teisingumo,
ypač vargšams, ir patiems gyventi paprastai, taip išreiškiant savo laisvę bei solidarumą su jais“ (BP,
4).
11.Šeima – Amoris Laetitia (Meilės džiaugsmas). Šis apaštališkasis paraginimas ragina KG
bendruomenės šeimas gilinti jų meilės patirtį šeimoje, taip pat kviečia būti šios naujosios šeimų
pastoracijos varomąja jėga. Mums, kaip tikinčiųjų pasauliečių bendrijai, „įvairių šeimos
reikalų“ (Libano baigiamasis dokumentas) gerovė turi būti mums visada svarbi. „Mes siekiame tapti
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atsakingais krikščionimis, Bažnyčioje ir visuomenėje liudijančiais žmogiškąsias ir evangelines
vertybes, ginančiais <...> šeimos gerovę“ (BP, 4).
12.Jaunimas – 2018 m. Vyskupų sinodo parengiamasis dokumentas (parengtas ne paties
popiežiaus Pranciškaus, o remiantis jo mintimis). Rūpinimasis jaunimu ir pašaukimo (visų
pašaukimų) atpažinimo (įžvalgos) svarba, taip pat yra svarbūs KG bendruomenės elementai: „Mūsų
bendruomenę sudaro <...> krikščionys – vyrai ir moterys, vyresni ir jauni <...>, atpažinę, kad
Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė yra jų asmeninis pašaukimas Bažnyčioje“ (BP, 4).
13.Vienas žodis yra visuose svarbiausiuose popiežiaus Pranciškaus dokumentų pavadinimuose:
„Džiaugsmas!“ („Laudato si“ (Būk pagarbintas) taip pat yra džiaugsmo šūksnis). Tai tikrai ne
atsitiktinumas. Ši mintis pabrėžiama sąmoningai, tai jo troškimų ir jo braižo santrauka. Tai tarsi
raktinis žodis naujumui, kurį jis bando įnešti Bažnyčioje. Tai daugiau nei tiesiog būti laimingu ar
patenkintu; tai reiškia gyvenimo ir laisvės pilnatvę; tai, „ko prisipildo širdys ir gyvenimas visų,
kurie sutinka Kristų“ (EG, 1). Tai žodis, galintis mums padėti atlikti įžvalgą:
a)

Ar buvimas KG bendruomenėje man yra džiaugsmo patirtis?

b)

Ar galime rasti ir dalintis džiaugsmu visuose mūsų KG bendruomenės lygmenyse?

c)

Ar KG bendruomenė yra gyva džiaugsmo liudytoja?

d)

Ruošiantis Pasaulinei asamblėjai: kokius sunkumus KG bendruomenei kelia
džiaugsmas, į kurį kviečia popiežius Pranciškus?

Tikra dovana – dovanota ar gauta – neatsiejama nuo džiaugsmo!
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