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Equipes Notre–Dame

Atsakingoji kiekvienos komandos pora – svarbiausias Dievo
Motinos

komandų

pusiausvyrą

vienetas.

komandoje,

Jie

dėmesingi

stengiasi
kiekvienam

išlaikyti
nariui,

užtikrina, kad būtų išlaikyta Judėjimo tapatybė ir yra
pagrindinis komandos ramstis.
Šią labai svarbią ir daug jėgų reikalaujančią misiją įmanoma
vykdyti tik nuolat dalyvaujant Judėjimo veikloje ir palaikant
glaudžius ryšius su kitais dalyviais, o svarbiausia –
stiprinantis sutuoktinių malda ir Eucharistija.
Šis nedidelis leidinys skirtas lydėti jus kasdieninėje veikloje
kartu su studijuojama metų tema, būti parama ir vedliu
vykdant patikėtą misiją. Jūs taip pat visuomet galite
pasikliauti kitomis Ryšių, Sektoriaus ir Regiono atsakingomis
poromis – nedvejodami kreipkitės į juos jei iškyla poreikis.
Maldoje dėkojame už jūsų įsipareigojimą ir patikime jūsų
misiją ir jūsų komandą Dievo Motinos užtarimui.
Brolybėje,
Tarptautinė atsakingoji komanda (ERI)
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I. Komanda

“Gerai pažindamos savo silpnumą ir stiprybės
ribas, kasdien patirdamos, kaip sunku
krikščioniškai gyventi pagoniškame pasaulyje, ir
turėdamos nepajudinamą tikėjimą broliškos
tarpusavio meilės jėga, jos nusprendė suformuoti
komandą”
(Dievo Motinos komandų chartija).

Žodis „komanda“ geriau nei bet kuris kitas
perteikia aiškaus tikslo idėją – ieškoti Dievo
aktyviai ir sutelktomis pastangomis.
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II. Atsakingoji pora = „Kristaus misionieriai, atsakingi už
brolišką meilę“
„Svarbu pažinti kitus, nes kitu atveju
neįmanoma pamilti jų tikrąja meile ir tinkamai
jiems padėti...“
(Tėvas Henris Kafarelis).

Priimti Atsakingosios poros pareigas reiškia
būti pašauktam įsipareigoti tarnystei
Komandoje ir jos nariams.

Atsakingoji pora sukuria brolybės atmosferą.
Jie išklauso.

Jie atidžiai stebi.

Jie priima.
Jie neteisia.

Jie yra geranoriški ir dėmesingi.
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III. Atsakingoji pora – esminis Judėjimo vienetas

Atsakingoji komandos pora yra pagrindinis jungiamasis
elementas tarp komandos ir jos narių. Ji taip pat yra
pagrindinė jungtis tarp komandos ir viso Judėjimo.

Atsakingoji
pora
Regiono ir
Tarptautinės
komandos

Ryšių pora

Equipes

Regiono
atsakingoji
pora

Notre–Dame

Sektoriaus
atsakingoji
pora

Dievo Motinos komandos – tai didžiulis
Judėjimas, turintis keletą tarnystės lygmenų.
Kiekvienas jų veikia tam, kad Komandos nariai
galėtų įgyvendinti krikščioniškojo gyvenimo
reikalavimus santuokoje.
Atsakingosios poros tarnystė yra vienas iš
kertinių akmenų.
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IV. Atsakingosios poros dalyvavimas Judėjimo veikloje

„Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs,
nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai,
nepasilikdami manyje“ (Jn 15,4).

Atsakingoji pora palaiko nuolatinį ryšį su Sektoriumi per
įvairius jo organizuojamus renginius.
Sektoriaus organizuojamos dienos
Gruodžio 8-oji
Įvairių komandų susitikimai,
kuriuos organizuoja Sektorius
Naujienlaiškio skaitymas
Internetinio puslapio lankymas

Atsakingoji pora palaiko glaudžius ryšius su Ryšių
pora, su kuria jie kalbasi pora kartų per metus. Jie
taip pat pasikviečia Ryšių porą dalyvauti savo
komandos susitikime bent kartą metuose.
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V. Atsakingoji pora = „Atsakinga už dvasinę tarpusavio
pagalbą“

Jos stengiasi pagilinti savo religinį pažinimą,
atrasti, ko reikalauja Kristus, ir derinti savo
gyvenimus su Jo reikalavimais. Jos siekia šio
tikslo kartu kaip komanda (Dievo Motinos
komandų chartija).

Atsakingoji pora – tai komandos ganytojai:
kiekvieno susitikimo metu jie veda
pasidalijimą siekiais. Pasidalijimo siekiais
dalis leidžia kiekvienam susitikimo dalyviui
pamatyti kaip jam/jai sekasi dvasiškai augti ir
įvardinti, kokios pagalbos tikisi iš komandos.
Pasidalijimas apie siekius yra ypatinga
komandų veiklos savybė.

Jie klauso.

Jie liudija.
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Jie kviečia visus pasidalinti pažanga, daroma dvasiniame
gyvenime.
Jie drąsina kiekvieną nuoširdžiai pasidalinti apie savo dvasinį
gyvenimą.
Jie padeda visiems išlaikyti sąsają tarp troškimo ir priemonių
sekti Kristų.
Jie siūlo komandai pasirinkti įsipareigojimą, kurio laikysis, ar
maldą, kurią kalbės per ateinantį mėnesį, kad kiekvienas
komandos narys judėtų į priekį atsivertimo keliu; jie skambina
komandos nariams draugiškai primindami apie
įsipareigojimus…
Atsakingoji komandos pora ras jiems reikalingos stiprybės
melsdamiesi ir dalyvaudami Eucharistijoje, kad įvykdytų
savo misiją.
„Deja, juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo
Dvasios. Jis tai laiko kvailyste ir nepajėgia suprasti, kad tuos
dalykus reikia vertinti dvasia“
(1 Kor 2, 14).
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VI. Konkretus ryšys su Judėjimu

Atsakingoji pora dalyvauja Judėjimo organizuojamuose
mokymuose. Šie mokymai vaidina svarbų vaidmenį
užtikrinant geresnį Dievo Motinos komandų charizmos
supratimą ir Dievo malonės veikimą komandoje.
Atsakingoji pora primena komandos nariams apie svarbą
materialiai remti Judėjimo veiklą, kasmet prisidedant
vienos dienos pajamų dydžio įnašu.

„Šis įnašas turi evangelinę
prasmę kaip ženklas, kad
priklausome Judėjimui.
Savitarpio pagalba yra vienas iš
Dievo Motinos komandų ramsčių“
(Dievo Motinos komandų
chartija).

Atsakingoji pora prižiūri
administracinius reikalus. Jie
praneša Ryšių porai ir Sektoriui
apie pasikeitimus komandoje
(gimimai, vedybos, mirtys ir pan.),
taip pat pateikia kontaktinius
duomenis (pvz. adresus, telefonus,
el. pašto adresus).
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VII. Atsakingoji pora – sargybiniai, žadintojai ir
ragintojai!

Jie kartu su priimančia pora ir, jei įmanoma, su dvasiniu
palydėtoju, atsakingai pasirengia kitam komandos
susitikimui. Jie rengia kiekvieno mėnesio susitikimų
ataskaitas, kuriose apibendrina svarbiausius įvykius ir
išsiunčia jas Ryšių porai.
Jie organizuoja keletą pramogų komandai per metus.
Jie palaiko ryšį su komandos nariais
tarp susitikimų (telefonu, el. paštu…)
Jie veda komandos
susitikimo metu.

pasidalinimą

siekiais

kiekvieno

Jie organizuoja kasmetines rekolekcijas.
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VIII. Vertinamojo susirinkimo organizavimas

Šio susirinkimo tikslas – peržvelgti metus maldos tiesos ir
brolybės dvasioje.

Ar komanda
buvo
vaišingumo,
klausymo,
maldos ir
atsinaujinimo
vieta?

Kokie planai
kitiems
metams?

Ar mūsų
pažanga
reiškia, kad
pagilinome
santykį su
Dievu?

Ar dalyvavome
įvairiuose
Judėjimo
organizuojamu
ose
renginiuose?
Kokį
vaidmenį
komandoje
vaidina
siekiai ir
tarpusavio
dvasinė
parama?

Kaip tai
stiprino
bendrumo
jausmą?

„Komandos nėra vaikų darželiai gerbiamiems
suaugusiesiems, bet iš savanorių sudarytas kovotojų
būrys” (Dievo Motinos komandų chartija).
Ar norėtumėte atnaujinti savo įsipareigojimą ir
kitiems metams?
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Žodynėlis

Komandos susitikimas. “Komanda yra kažkas daugiau nei vien tik
žmonių bendruomenė; ji susitinka Kristaus vardu ir nori, kad nariai
darytų pažangą Dievo ir artimo meilėje, kad gebėtų geriau atsiliepti į
Kristaus kvietimą” (Dievo Motinos komandų chartija).
Per kiekvieną mėnesio susitikimą pasikeitimas įžvalgomis apie
studijuojamą temą yra prasmingas tik tada, kai kiekvienas dalyvaujantis
susitikime atsakingai jam pasirengia. Atsakingoji pora privalo pateikti
aiškią informaciją apie kito susitikimo datą ir vietą, o taip pat maldos
tekstą, studijuojamos temos skyrių ir siekius, kuriuos stengsis praktikuoti
komanda. Jie skiria kitą porą moderuoti susitikimą, išskyrus dalį apie
pasidalijimą siekiais, kurią visus metus turėtų vesti Atsakingoji pora.
Po kiekvieno susitikimo Atsakingoji pora parengia susitikimo ataskaitą,
įvardindama svarbiausius susitikimo momentus ir tas sritis, kuriose
padaryta pažanga. Šią ataskaitą ji išsiunčia visiems komandos nariams ir
Ryšių porai, kuri tokiu būdu susipažįsta su komandomis, su kuriomis
bendrauja ir gali joms padėti.
Atsakingosios poros rinkimai. Komandos atsakingoji pora organizuoja
rinkimus, kas perims jų pareigas. Jie vyksta slaptu balsavimu. Dvasinis
vadovas nebalsuoja, jis yra atsakingas už balsų skaičiavimą. Dvasinis
vadovas praneša balsavimo rezultatus, nenurodydamas tikslaus balsų
skaičiaus, tik pasako, kuri pora surinko daugiausiai balsų.
Labai svarbu gerbti šią procedūrą, kuri simbolizuoja „pašaukimą“
dvasinei misijai komandoje. Nerekomenduojama įvesti sistemingą porų
rotaciją šioms pareigoms atlikti. Iš tiesų komandos dinamiškumas
priklauso nuo to, kaip sėkmingai nedarysime to! Jei manoma, kad
komandai bus naudinga, galima prašyti Atsakingąją porą pratęsti savo
misiją dar vieneriems metams.
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Atsakingosios poros mokymai. Kadangi Atsakingosios poros misija iš
esmės yra dvasinė, melsdamiesi ir dalyvaudami Eucharistijoje jie gaus
malonių, reikalingų savo pareigoms atlikti. Svarbus Atsakingosios poros
misijos aspektas – dalyvauti mokymuose ir taip užtikrinti Dievo Motinos
komandų dvasios autentiškumą.
Taigi, kiekvienais metais Atsakingoji pora ir dvasiniai patarėjai yra
kviečiami dalyvauti savaitgalio mokymuose, kuriuose svarbiausias
dėmesys skiriamas metų temai, kurią parenka Atsakingoji pora.
Sektoriaus ar Ryšių poros gali organizuoti ir kitus susitikimus ar
mokymus.
Informacija ir Atsakingoji pora. Atsakingoji pora įsipareigoja sekti
Komandų judėjimo gyvenimą ir naujienas. Tuo tikslu jie dalyvauja
Judėjimo organizuojamuose mokymuose, skaito Komandų naujienlaiškį;
lankosi komandų internetiniuose puslapiuose (šalies ir tarptautiniuose);
skaito įvairius komandų parengtus dokumentus, susijusius su metodais ir
įvairių atsakomybių aprašais. Glaudus ryšys su Ryšių pora leidžia šią
informaciją papildyti.
Siekiai. Dievo Motinos komandų Judėjimas savo nariams neprimeta
jokio specifinio dvasingumo. Jis tik nori padėti poroms įsipareigoti sekti
Kristų.
„Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi“ (Lk
11,28).
Todėl Dievo Motinos komandų nariams siūloma:
1. Reguliariai klausytis Dievo Žodžio
2. Kasdien atsigręžti į Dievą tylioje maldoje (asmeninė malda)
3. Kasdien kartu su sutuoktiniu (-e) melstis (o jei įmanoma ir su
vaikais)
4. Rasti laiko kiekvieną mėnesį nuoširdžiam dialogui su sutuoktiniu
ir su Viešpačiu (prisėdimas)
5. Nusistatyti savo „gyvenimo taisyklę“, kiekvieną mėnesį ją
peržvelgti ir atnaujinti
6. Rasti laiko kasmet kartu su sutuoktiniu dalyvauti dviejų dienų
rekolekcijose ir peržvelgti savo gyvenimą Viešpaties akivaizdoje
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Finansinis įnašas į Judėjimą. Kiekviena pora turėtų finansiškai prisidėti
prie Judėjimo, kuriame dalyvauja ir iš kurio tiek daug gauna. 1947 m.
Tėvo Kafarelio paskelbta Chartija numato, kad kiekviena pora turėtų
paaukoti sumą, lygią jų vienos dienos pajamoms. Atsakingoji pora
užtikrina, kad kiekviena jų Komandos pora šį reikalavimą vykdo.
Dvasinis patarėjas. Komandos nariai renkasi dvasinį patarėją ir šiuo
klausimu gali konsultuotis su Sektoriaus komanda ir jų dvasiniu patarėju.
Pastarasis gali atmesti komandos pasirinktą kandidatą dėl pagrįstų
priežasčių. Dvasinis patarėjas lieka komandoje tol, kol komanda nori. Jei
išreiškiamas noras dvasinį patarėją keisti, kreipiamasi į Atsakingąją
Sektoriaus porą.
Dvasinis patarėjas padeda Atsakingajai porai prisiimti visišką
atsakomybę už dvasinius komandos reikalus. Dvasinis patarėjas
atsakingai dalyvauja Komandos veikloje: susitikimuose, pasidalinimuose
apie džiaugsmus ir skausmus ir gali pasisakyti bet kuriuo susitikimo
momentu (per maldą, bendrąjį pasidalinimą, pasidalinimą siekiais,
įžvalgomis apie studijuojamą temą). Dvasinis patarėjas dalinasi
turimomis teologinėmis žiniomis, o taip pat savo pastoracine patirtimi.
Tokiu būdu jis kviečia komandą savo gyvenimą matyti platesniame
kontekste, suvokti save kaip Bažnyčios ląstelę, kaip Mistinio Kristaus
Kūno narius. Tėvas Kafarelis atkakliai laikėsi požiūrio, kad Santuokos ir
Kunigystės sakramentai papildo ir praturtina vienas kitą.
Ryšių pora. Ryšių pora yra tiesiausias komandos ryšys su visu Judėjimu.
Nei viena komanda ilgą laiką neišgyventų izoliuota ir atskirta nuo
didesnės bendruomenės. Ryšių poros vaidmuo – sukurti pasitikėjimu
grįstus santykius su komanda ir padėti jai daryti pažangą kelyje link
Dievo, pabrėžiant Judėjimo nuostatų prasmę ir svarbą ištikimai laikytis
nuostatų.
Sektoriaus atsakingoji komanda. Sektorių sudaro nuo 10 iki 20
komandų, veikiančių konkrečioje geografinėje teritorijoje. Atsakingoji
sektoriaus pora yra atsakinga už renginių organizavimą. Ją remia
sektoriaus komanda ir dvasinis patarėjas.
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Regiono atsakingoji komanda. Regioną vidutiniškai sudaro nuo 3 iki 7
sektorių. Regiono pora koordinuoja ir organizuoja renginius įvairiuose
savo geografinės zonos sektoriuose.
Provincija. Kiekviena šalis, priklauso nuo dydžio, padalijama į kelias
provincijas, kurias sudaro keli regionai (vidutiniškai 3–8). Pora,
atsakinga už Regioną, koordinuoja veiklas regionuose ir priklauso
Atsakingajai Super-regiono komandai. Visos provincijos kartu sudaro
Super-regioną.
Super-regiono atsakingoji komanda. Komandai vadovauja šalies ar
keleto susijusių šalių atsakingoji pora. Ją sudaro poros, atsakingos už
Provinciją, ir jų dvasinis patarėjas. Taip pat jai gali priklausyti ir kelios
kitos poros, atsakingos už konkrečias užduotis (sekretoriavimą,
komunikaciją, tyrimus ir refleksijas ir t. t.). „Jos misija – palaikyti
komandų charizmą“ (Dievo Motinos komandų Chartija).
Tarptautinis judėjimas. Pasaulis padalintas į keturias zonas (Šiaurės ir
Pietų Ameriką, Euro-Afriką, Centrinę Europą ir Euraziją), kurioms
vadovauja atsakingoji kiekvienos zonos pora.
Tarptautinė atsakingoji komanda (ERI). Šiai komandai priklauso
Atsakingoji (už visą judėjimą) pora kartu su poromis iš keturių zonų.
Taip pat pora atsakinga už Satelitines komandas, pora atsakinga už
komunikaciją ir pora atsakinga už administracinius reikalus.
Judėjimo administracija įsikūrusi
49 rue de la Glaciere, 75013 Paris
Tel.: +33 1 43 31 96 21
Tinklalapis: http://www.equipes-notre-dame.com/en/
El. pastas: end-international@wanadoo.fr
Satelitinės komandos. Tarptautinė atsakingoji komanda paskiria
Satelitines komandas, kurios svarsto svarbias temas ir sprendžia reikalus,
įtakojančius Dievo Motinos komandų gyvenimą ir plėtrą. Jų
nagrinėjamus klausimus ir vykdomus darbus galite rasti tinklalapyje.
15

Equipes Notre–Dame

Marijos giesmė (Magnificat)
Mano siela šlovina Viešpatį,
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
nes jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę.
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,
nes didžių dalykų padarė man Visagalis,
ir šventas yra jo vardas!
Jis maloningas iš kartos į kartą
tiems, kurie jo klauso.
Jis parodo savo rankos galybę
ir išsklaido išdidžios širdies žmones.
Jis numeta galiūnus nuo sostų
ir išaukština nuolankiuosius.
Alkstančius gėrybėmis apdovanoja,
turtuolius tuščiomis paleidžia.
Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui,
kad minėtų jo gailestingumą,
kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams –
Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Amen.
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