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RYŠIŲ POROS ISTORIJA
Ištrauka iš vieno pirmųjų laiškų Komandoms:

Ryšių pora

Būti ryšių pora Dievo Motinos komandose – tai tarnystė, kurios
paskirtis palaikyti ryšius tarp Judėjimo atsakingųjų ir komandų narių.
Kiekvieno, esančio šioje tarnystėje, tikslas – pagelbėti DMK nariams
geriau sekti Kristumi.
Ryšių poros misija yra padėti įgyvendinti šią kilnią ambiciją ir stiprinti priklausymo Judėjimui jausmą. Šio tikslo siekiama kiekvienoje
Judėjimo grandyje.
Judėjimas suburia daug skirtingo mąstymo, dvasingumo, skirtingos patirties žmonių... Tačiau jo tikslas – ne visus suvienodinti, bet
harmoningai kartu keliauti tikėjimo keliu.

„I

š pradžių ir iki pat 1947-ųjų t. H. Kafarelis kas mėnesį Paryžiuje į savo mažą kabinetą sukviesdavo kelis grupių, kurioms vadovaudavo, atsakinguosius. Šias grupes buvo pradėta vadinti
„Kafarelio grupėmis“. Tasai dvasinio gyvenimo spinduliavimas pritraukė vis daugiau porų... Belgijoje daugėjant „Kafarelio grupių“,
t. Kafarelis įgalino kelis daugiau keliaujančius atsakinguosius rūpintis šiais jaunais ir tolimais daigeliais. Tokia pradžioje buvo ryšių
poros veikla...“

Ryšių poros sėkmės paslaptis – tai įsiklausymas į kitą, pasitikėjimas ir motyvacija. Nuo to priklauso ir atmosfera Komandose.
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1947-aisiais įvyko didysis Chartijos posūkis ir Komandos tapo „Dievo Motinos Komandomis“. Komandų visur po truputį daugėja ir joms reikia pagalbos gyventi dvasios gyvenimą, tad kyla būtinybė gyvybės šaltiniui skverbtis
visame Judėjimo organizme. Šis poreikis paskatino Judėjimo įkūrėjus įgalinti daugiau tokių perdavimo „organų“ – ryšių porų, Sektoriaus ir Regiono
atsakingųjų... Reikėjo, kad Judėjime visa komunikacija vyktų žmogiško ryšio
ir broliškos draugystės atmosferoje.
Taip besiplečiant Judėjimui atsirado ryšių poros. T. Kafarelis, pats nebegalėjęs užtikrinti buvimo arti kiekvienos komandos, įpareigojo ryšių poras
palaikyti ryšį tarp komandų ir Judėjimo.
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RYŠIŲ POROS DVASINĖ MISIJA
Atsiųsta Dievo, tarpininkaujant sektoriaus atsakingiesiems, ryšių pora
kartu su visu Judėjimu yra įsipareigojusi padėti poroms atsiliepti į Kristaus
kvietimą: „Sek paskui mane“.
Ryšių pora atsiliepia į kvietimą tapti Viešpaties įrankiais komandų tarnystei:

„Jūs vadinate mane ‚Mokytoju‘ ir ‚Viešpačiu‘ ir gerai sakote,
nes aš toks ir esu. Jei tad aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau
jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti.“
Jn 13, 13–14

„J

udėjime ryšių pora yra vienybės, meilės elementas... Šis vienybę kuriantis ryšys veikia mažame mistiniame kūne – Komandose. Kuo labiau Komandos jaus Judėjimo prasmę, tuo labiau jaus ir
ryšių poros buvimo prasmę.“
Iš Laiško Komandoms
Ryšio tikslas – bendrauti ir vesti tokiu būdu,
kad visos komandos gyventų glaudžiai susijusios
su Judėjimu ir viena su kita: tokia komunikacija
užtikrina gyvybės perdavimą Judėjime tiek vertikalia (komandos su Judėjimu), tiek horizontalia
(komanda su komanda) kryptimi.

Vienas esminių dalykų ryšių porai – Šv. Rašto skaitymas ir malda.

Ryšių pora pasitarnauja tiek kiekvienai komandai, tiek Sektoriui, nes
leidžia Sektoriui pažinti komandas, jų sunkumus ir poreikius. Taip pat ryšių
pora padeda planuoti įvairią veiklą.

„Iki gelmių klausykime Dievo Žodžio. Jis budina širdį ir suteikia jai gyvybės. O gyvoje širdyje žydi malda“
T. Caffarel‘is

Praktiniai patarimai
N R .1

Prašykite Šventosios Dvasios malonių šioje tarnystėje, nes Šventoji Dvasia yra DMK žinios nešėja. Ryšių pora tesineša maldoje visus jai patikėtus
komandų narius.

RYŠIŲ POROS VAIDMUO
Prašykite Šventosios Dvasios malonių šioje tarnystėje, nes Šventoji Dvasia yra DMK žinios nešėja. Ryšių pora tesineša maldoje visus jai patikėtus
komandų narius.
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RYŠIŲ PORA IR SEKTORIUS
Ryšių pora priklauso Sektoriaus komandai. Kai Sektorius yra didelis, ryšių poros buvimas gali apsiriboti trimis susitikimais per metus, iš kurių vienas – metų pradžioje, kitas – pabaigoje. Visais atvejais ryšių pora turi žinoti
Sektoriaus prioritetus, Judėjimo gyvenimą, kryptis, metų temą. Ryšių pora
privalo domėtis visomis Judėjimo naujienomis.
Sektoriaus atsakingieji užtikrina būtiną ryšių poros formaciją, pagal
Super-Regionų ir Regionų parengtą planą.
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Ryšių pora turi informuoti Sektoriaus atsakinguosius apie:
●

tai, kuo gyvena komandos;

●

kaip komandos reaguoja į Judėjimo ir Sektoriaus numatytas kryptis;

●

jų poreikius ir lūkesčius;

●

komandos pasikeitimus (išvykimus, atvykimus)

●

...

Ryšių pora turi papasakoti komandoms apie Judėjimo ir Sektoriaus projektus ir prioritetus.

Ryšių poros buvimas
neš vaisių tik tuomet, kai
su komandų atsakingaisiais bus palaikomi šilti ir
nuolatiniai santykiai.

Apie tai daug kalbėjo t. H. Kafarelis:

Iškilus dideliems sunkumams Komandoje, tuo tiesiogiai pasirūpinti turi
Sektoriaus atsakingieji su ryšių poros ir dvasinio palydėtojo pagalba.

Mes ne dalyvaujame dvasiniame Judėjime, mes esame jo dalis...
Būdami ko nors dalimi, negalime likti tik naudos gavėjais. Mokėti
metinio mokesčio nepakanka. Atsiskirti nuo kitų, skųstis, kai tam
tikras sprendimas nepatinka, „pasinaudoti ir atiduoti“, tai jam atrodė bjauru.
●

Sektoriaus gyvenimas reikalauja diskretiškumo, ryšių pora turi gerbti
konfidencialumo principą

●

NR.2

Gyvas judėjimas – tai toks judėjimas, kuris kuriamas kasdien,
jo narių dėka. Kiekvienas pagal savo gebėjimus, resursus, laiką ir
dėkingumą prisiima skirtingą atsakomybę...
●

SUSITIKIMAS SU KOMANDŲ ATSAKINGAISIAIS

Editorial – DMK Komandų laiškas, 1965 m. gruodžio mėn.

Metų pradžioje ryšių pora turėtų suorganizuoti susitikimą su jai patikėtų
komandų atsakingaisiais. Susitikimo tikslas – aptarti Sektoriaus metų kalendorių, skiriant dėmesį pasiūlytai veiklai bei kviečiant joje dalyvauti.
Susitikimo metu:
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●

ryšių pora kviečia apmąstyti visa, kas susiję su komandos atsakingųjų
atsakomybe komandos išgyvenimuose;

●

skatina melstis vieniems už kitus;

●

ryšių pora pristato Sektoriaus ir bendrai Judėjimo gyvenimą;

●

komandų atsakingiesiems reikia kalbėti apie broliško santykio svarbą
komandose, santykio, kurį komandų atsakingieji ir turi užtikrinti.

Reikia žinoti ir norėti būti „viso“ dalimi;

NR.3

RYŠYS KURIAMAS SU KIEKVIENA KOMANDŲ
ATSAKINGĄJA PORA
●

Susitikite su kiekviena atsakingąja pora, kad žinotumėte komandos
gyvenimą;

●

Kalbėkitės su atsakingąja pora taip, kad jie suprastų dalyvaujantys
tarnystėje;
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●

Palaikykite ryšius telefonu ar el. paštu, ne tik susitikdami;

●

Paskirkite susitikimo su komanda datą;

●

Paprašykite atsakingosios poros parengti trumpą savo susitikimų
reziumė (ypač metinio susitikimo) – šis dokumentas bus skirtas tik
ryšių porai;

●

●

Paprašykite, kad komandos atsakingieji kartu su savo komanda
dalyvautų Sektoriaus veikloje;
Patarkite komandos atsakingajai porai nuolat skaityti Laišką
Komandoms bei lankytis Regiono, Super-Regiono ar tarptautinėje
svetainėje, tam kad galėtų informuoti savo komandos narius apie
Judėjimo aktualijas.

NR.4

KOMANDOS LANKYMAS
●

Susitikite su kiekviena atsakingąja pora, kad žinotumėte komandos
gyvenimą;

●

Kalbėkitės su atsakingąja pora taip, kad jie suprastų dalyvaujantys
tarnystėje;

„K

rikščionių gyvenimas komandoje pirmiausia yra atliepas į
Kristaus meilės kvietimą: susitinkame tam, kad kiek įmanoma labiau gyventume meile Kristui, meile artimui.“
Madelaine Delbrel

Šį susitikimą paruošti rekomenduojama su komandos atsakingąja pora.
Malda padės susitikimą vesti Dievo žvilgsnyje.
Ryšių pora, vesdama pasidalijimą, tai turi daryti labai konstruktyviai, kad
komandos nariams parodytų, jog čia yra susitikimo esmė.

„C

Komandos palydėjimo pabaigoje, kad komanda įgytų autonomijos, ją
reiktų palydėti (kartu su palydinčiąją pora). Šis perėjimas turi būti suderintas
su Sektoriaus atsakingaisiais ir palydinčiąja pora. Patartina viename pirmųjų
komandos susitikimų dalyvauti ir ryšių, ir palydinčiajai poroms. Šiais pirmaisiais komandos metais ryšių pora turi būti itin budri, tai užtikrins geriausią
Judėjimo pedagogikos pagrindų įtvirtinimą bei padės naujai komandai sustiprėti.
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hartija siūlo bent minimalų pasidalijimą tam, kad kurtume
pasitikėjimą, skatintume atsivėrimą ir naikintume savo egoistinius
refleksus. Chartija sako: pasidalijimo metu kiekviena pora te nuoširdžiai pasidalija tuo, ką, sekdami Chartijos įpareigojimais, pastebėjo per praėjusį mėnesį.“
T. H. Kafarelis

Kad šis susitikimas virstų bendrystės ir broliškumo laiku, jam reikia dalyvaujančiųjų geranoriškumo, įsiklausymo ir jautrumo. Prieš pradėdama, ryšių
pora po savo prisistatymo tiesos ir nuoširdumo dvasioje pasidomi kiekvienos komandoje esančios poros gyvenimu.
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Ryšių pora turėtų kuo konkrečiau paliudyti apie savo valią sekti Kristumi, sunkumus, savo komandos pagalbą ir Judėjimo pedagogiką.
Ryšių porai šis susitikimas padės suprasti, kaip yra suvokiamos Judėjimo kryptys, kaip išgyvenama t. Caffarel‘io inicijuota pedagogika.
Ryšių poros vaidmuo patariamasis, o ne teisiamasis. Jei ryšių pora
mato, kad esama svarbių pastebėjimų, juos reiktų išsakyti, bet vėliau ir tik
su komandos atsakingąja pora.

SUSITIKIMO SU KOMANDA METU RYŠIŲ PORA:
o diskretiškai išklauso
o paprastai perduoda
o džiugiai padrąsina

KOKIA JI TURI BŪTI

KOKIA NETURI BŪTI

Aktyvi ir dinamiška; ji kuria gerus
santykius tarp komandų, Sektoriaus ir
Judėjimo

Pasyvi; leidžianti komandoms
paskęsti rutinoje, būti izoliuotoms ir
atskirtoms nuo Judėjimo

Draugas, kuris išklauso ir veda;
nuolankiai ir neteisdama, bet tvirtai ji
veda link Viešpaties, remdamasi DMK
pedagogika

Nelanksti; prašanti ataskaitų, teisianti, tvarkdarė, šaltai vykdanti Judėjimo
patarimus ir mananti esanti aukščiau
už kitas poras

Vienybės DMK garantas; ji yra
geradaris, prižiūrintis Judėjimo
dvasią ir vienybę su Bažnyčia, ji moka
paaiškinti DMK taisykles neįžeisdama,
bet ir pasakydama esmę

Kontroliuojanti; tokia, kuri
asmeniškai nesidalija ir nepaiso
priklausymo bendruomenei

o efektyviai veikia

Besimeldžianti; žino esanti dvasinės
Informacijos punktas; besidalijažinios nešėja, savo stiprybės besinti informacija telefonu ar el. paštu,
semianti iš maldos. Viešpačiui ji patiki tačiau niekada nesigilinanti į komandų
savo komandų narius.
išgyvenimus

10

11

METŲ PRADŽIOS SUSITIKIMO PASIŪLYMAS

Malda

( r y š i ų por os i r kom an dų at saki n gųjų p o r ų)
Šis dokumentas skirtas ryšių porai ir yra susitikimo pasiūlymas,
jūs esate laisvi jį keisti

Kaip jūsų misija ir numato, metų pradžioje surenkite komandų atsakingųjų
porų susitikimą, jei įmanoma, prie pietų stalo. Su pakvietimu atsakingosioms
poroms galite nusiųsti ir susitikimo eigą, kad poros galėtų jam pasiruošti.

Valgio metu kiekvienas prisistato, pasidalydamas savo tikėjimo keliu,
vėliau eina pasidalijimas siekiais. Siekiai yra tiesiog priemonės, padedančios leisti Dievui veikti žmogaus gyvenimo centre. Tai instrumentai, kurie
man padeda vis geriau gyventi kaip krikščioniui. Tai esminis krikščionio požiūris. Juo siekiama gyventi vis augant, pamažu, nebūtinai visa pasiekiant
iškart. DMK mes nesiekiame sėkmės, bet augimo. Patartina pasidalijimų laiką paskirti po maldos, tokiu būdu pasinaudojant sukurta atmosfera.

Susitikimas skirtas:
●

bendrystės laikui išgyventi, kuris būtinas santykiui tarp ryšių
ir komandos atsakingųjų porų atsirasti;

●

geriau suprasti kiekvieno misiją;

●

klausti, kaip ryšių pora gali paremti atsakingąją porą jų misijoje,
vesti pasidalijimą siekiais.

Pradžia
Valgio metu kiekvienas prisistato, pasidalydamas savo tikėjimo keliu,
vėliau eina pasidalijimas siekiais. Siekiai yra tiesiog priemonės, padedančios leisti Dievui veikti žmogaus gyvenimo centre. Tai instrumentai, kurie
man padeda vis geriau gyventi kaip krikščioniui. Tai esminis krikščionio požiūris. Juo siekiama gyventi vis augant, pamažu, nebūtinai visa pasiekiant
iškart. DMK mes nesiekiame sėkmės, bet augimo. Patartina pasidalijimų laiką paskirti po maldos, tokiu būdu pasinaudojant sukurta atmosfera.

„Jis priėmė žmones ir kalbėjo jiems apie Dievo karalystę, pagydė tuos, kuriems reikėjo gydymo. Diena pakrypo vakarop. Prisiartinę Dvylika tarė: „Paleisk žmones, kad jie, nuėję į aplinkinius
kaimus bei vienkiemius, susirastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame dykumoje“. Jėzus atsiliepė: „Jūs duokite jiems valgyti!“ Dvylika atsakė: „Mes nieko daugiau neturime, tik penkis kepalėlius
duonos ir dvi žuvis. Nebent nueitume ir nupirktume maisto visai
šitai miniai“. O buvo ten apie penkis tūkstančius vyrų. Jėzus įsakė
mokiniams: „Susodinkite juos būriais po penkiasdešimt“. Jie taip
padarė ir visus susodino. Tuomet, paėmęs penkis kepalėlius ir dvi
žuvis, jis pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė
mokiniams, kad išnešiotų miniai. Visi valgė ir pasisotino. Ir dar
buvo surinkta dvylika pintinių nulikusių kąsnelių.“
Lk 9, 11–17

Mūsų komandoje:
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●

Kodėl svarbu, kad komandos atsakingoji pora vestų pasidalijimą
siekiais? Kaip ji tai daro?

●

Ar dvasinis palydovas dalyvauja pasidalijime? Kokią pagalbą jis
galėtų teikti komandai?

●

Kaip pasidalijimas man padeda augti gyvenant siekiais?
Konkretūs pavyzdžiai?
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Kaip minia pasilieka su Jėzumi artėjant nakčiai, taip ir komandų nariai,
priklausydami komandoms, išreiškia norą geriau pažinti Jėzų. Kad to pasiektume, mūsų prašoma „stengtis vieni kitiems su meile tarnauti“ (Gal 5,
13). Kaip ir Jėzus „atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti“ (Mk 10,45).
„Jūs duokite jiems valgyti!“- Jis paprašė savo mokinių. Kiekvienas turime po penkis kepalėlius ir dvi žuvis. Kaip juos padauginti, kad duotume
savo broliams?
Tyloje skiriame laiko apmąstyti šiems klausimams:
●

Komandos atsakingajai porai: kaip dvasiškai „pamaitinti“
komandos narius?

●

Ryšių porai: kaip paremti komandos atsakingąsias poras?

Pasidalijimas siekiais
Valgio metu kiekvienas prisistato, pasidalydamas savo tikėjimo keliu,
vėliau eina pasidalijimas siekiais. Siekiai yra tiesiog priemonės, padedančios leisti Dievui veikti žmogaus gyvenimo centre. Tai instrumentai, kurie
man padeda vis geriau gyventi kaip krikščioniui. Tai esminis krikščionio požiūris. Juo siekiama gyventi vis augant, pamažu, nebūtinai visa pasiekiant
iškart. DMK mes nesiekiame sėkmės, bet augimo. Patartina pasidalijimų laiką paskirti po maldos, tokiu būdu pasinaudojant sukurta atmosfera.

Ryšių pora veda trumpą pasidalijimą. Siūlomi klausimai:
●

Ar šį mėnesį, padedant siekiams, iš naujo atradau Kristaus veidą?

●

Ties kuriuo siekiu daugiausia dirbau šį mėnesį? Kaip? Ką tai atnešė?

●

Kuriuo siekiu man nepavyksta gyventi? Kokią pagalbą jūs galite
pasiūlyti?

Malda susitikimo pabaigoje.

Viešpatie,
Tu, kuris visa padarei nauja,
Štai mes prieš Tave,
nešini šia atsakomybe savo komandai.
Dėl šios misijos teauga mūsų komanda
tarpusavio tarnystės dvasioje.
Suteik mums drąsos,
geranorišką žvilgsnį,
paramos žodžių, broliškų veiksmų.
Suteik džiaugsmo nuolankiai pasisakyti,
kaip mums padeda siekiai
gyventi dvasios gyvenimą
kievienam savu tempu.
Viešpatie, su visa meile patikime Tau
savo dvasios palydėtoją
bei kiekvieną komandos narį.
Laimink šią mažąją Bažnyčią,
kurią kartu kuriame.

Amen.

Pasiūlyti priemones komandos atsakingosioms poroms.
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Išleista Lietuvoje 2019 m.
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