INFORMACIJA RYŠIŲ POROMS (RP)
(iš dokumento skirto Ryšių poroms)

Ryšių pora (RP) – komunikuoja tarp DMK judėjimo atsakingos poros ir komandos (jiems priskirtos).
RP funkcija – RP yra vienybės ir meilės atstovas.
RP tikslas – padėti kiekvienam komandos nariui ištikimiau sekti Kristumi. RP atsakydama į šią tarnystę
pradeda tarnauti kaip įrankiai. RP turi įkvėpti komandą, rodant kaip DMK siūlomi būdai gali padėti eiti jiems
tikėjimo keliu. (Įsiklausant, sukuriant draugišką pasitikėjimu grįstą atmosferą, brolišką santykį)
RP dvasinė misija – tarnauti!!! (pgl. Jn13,13-14) Ryšių pora pasiruošusi tarnauti kiekvienai komandai ir
sektoriui. Todėl vienas kertinių RP punktų – atsidavimas maldai, Dievo Žodžio klausymas, daugiau nei tik
sekmadienio Mišių šventimas.
RP uždavinys - kadangi komandos ir atskiri jos nariai labai skirtingi - svarbu padėti komandai atrasti
harmoniją. RP prašo Šv. Dvasios suteikti malonę šiai tarnystei. RP komandos narius nešiosis maldoje.
RP suteikia sektoriui galimybę pažinti komandas (poreikius, sunkumus ir pan.) ir tuo padeda sektoriui
planuoti įvairias veiklas, mokymus, rekolekcijų temas ir kt.
RP misija – padėti realizuoti šventumo Kristuje ambiciją ir stiprinti narystės judėjime jausmą (tai egzistuoja
visoje struktūroje). Todėl RP skatina bendravimą, gyvybingumą, stengiasi, kad visos komandos palaikytų
artimą ryšį su judėjimu, kitomis komandomis, jų nariais. RP nepakeičiama kuriant vienybės dvasią, narystės
jausmą. Jokia komanda negyvena jei yra ilgiau atsiskyrusi. RP gerbia konfidencialumo principą.
_______________________________________________________________________________________
Metų pradžioje RP numato mainų susitikimus su komandų Atsakingom porom (AP). Siūlome susitikti bent
vieną kartą metų pradžioje su visų trijų komandų AP, bent kartą metuose aplankyti, o jei turėsite įkvėpimo,
susitikimas metų pabaigoje (vėl bendrame susitikime ) – būtų puiki galimybė grįžtamajam ryšiui. Dalinkitės
bendryste su AP taip, kad vėliau tai padėtų jų tarnystėje komandoje. Palaikykite pastovius santykius su AP
(telefonu, el.paštu, FB ir t.t.) , kvieskite įv. paglbom, tarnystėm judėjime ir kitas komandų poras per AP.
RP yra dinamiškumo ir broliškos dvasios komandose garantai.
Pasiūlymai įvadiniam RP susitikimui su savo komandų AP
-

surinkti bendram susitikimui visų trijų komandų atsakinguosius prie valgio stalo. Šio susitikimo
tikslas – 1) išgyventi būtiną brolystės laiką, kad sukurti ryšį tarp RP ir AP, o taip pat tarp AP ir AP. 2)
geriau suprasti kiekvieno misiją. 3) Kaip RP gali palaikyti komandų AP jų misijoje vesti pasidalinimų
laiką.

-

Eiga: prisistatyti, pasidalinti savo kelio pradžia.

-

AP pasidalina kaip veda siekius, kodėl svarbu, kad AP vestų siekių pasidalinimą.

-

Ar dvasinis palydėtojas dalyvauja šiame laike? Kaip jis gali padėti komandai?

-

Maldos laikas. Maldos dvasioje AP apmąsto kaip dvasiškai pamaitinti savo komandos narius, RP
apmąsto kaip paremti komandų Atsakinguosius.

-

Pasidalinimų siekiais laikas (Siekiai, kurie yra įrankiai leisti Dievui veikti mano gyvenimo centre.
T.y. instrumentai, kurie pamažu mane veda gyventi krikščioniškiau. Judėjime nesiekiame sėkmės, bet
augame). Ar siekių dėka atradau iš naujo Kristaus veidą? Ties kokiu siekiu šį mėnesį dirbau? Ką man
tai davė? Koks – nepavyksta? Ką man pasiūlytumėte?

-

RP pasiūlo AP kaip vesti pasidalinimų laiką.

-

Nutaria kokius ryšius įtvirtinti tarp RP ir AP (tam kad kiekvienas geriau vykdytų savo dvasinę misiją)

-

Baigti malda.

-

Svarbu, kad RP informuotų apie sektoriaus metų numatytą darbotvarkę ir kad pažadintų juos tose
veiklose dalyvauti.

Numatytos veiklos, su kuriomis raginame supažindinti komandas (be abejo, kai kas gali keistis):
-

Rugsėjo mėn. viso judėjimo metinis susitikimas Šiluvoje (g.b. šiais metais Trakuose)

-

Gruodžio 8d. Švč.N.Pr.Mergelės Marijos šventėje (Kaune ir Vilniuje).

-

Gavėnios pradžioje Judėjimo rekolekcijos.

-

Gal būt, balandžio mėn. „mišrių“ komandų susitikimas (maišantis su porom iš kitų komandų)

Kitos (čia kviesti dalyvauti ir tas poras, kurios jaustų kvietimą šiai tarnystei)
-

Komandų atsakingų porų mokymai (rugsėjį)

-

Informacijos porų mokymai

-

Palydinčių porų mokymai

T. Cafarelis daug kalbėjo apie tai, kad ryšio palaikymas efektyvus tik tuomet, kai RP su komandų AP sukuria
šiltus ir pastovius santykius.
Mielosios Ryšių poros, dar kartą dėkojame, kad prisiemėte šią tarnystę, tegu Dievas apdovanoja jūsų porą
savo paruoštom malonėm, ypač reikalingomis šioje tarnystėje.
Telaimina Jus Dievas!

Simona ir Vladas Bačiuliai
DMK Lietuvoje atsakingoji pora

