
Informacijos poros vadovas 
 
Informacijos pora  
 
Kam reikalinga informacijos pora? 
 
Pašaukimas ir misija yra Dievo Motinos komandų veiklos šerdis. Popiežius Pranciškus tai 
priminė Dievo Motinos komandų atsakingosioms poroms, susirinkusioms į uždarą audienciją 
2015 m. rugsėjo 10 d. Romoje: 
 
„Iš tiesų norėčiau pabrėžti šį misionierišką Dievo Motinos komandų vaidmenį. Žinoma, 
kiekviena įsipareigojusi pora daug semiasi iš patirčių komandoje, jų santuokinis gyvenimas 
gilėja ir tobulėja judėjimo dvasingumo dėka. Bet, gavęs iš Kristaus ir Bažnyčios, krikščionis 
yra siunčiamas liudyti ir perduoti kitiems to, ką gavo.“ 
 
Atsakyti taip į kvietimą būti informacijos pora, reiškia atsakyti taip į mums popiežiaus 
Pranciškaus patikėtą misiją. 
 
„Informacijos pora – „tiltas“ tarp troškimo ir poros pašaukimo kelionėje Dievo link“ 
 

I. Dvasinė misija 
 
Per Krikštą visi esame pašaukti tapti kunigais, pranašais ir karaliais: 
 

- Kunigas: jungtis tarp žmonių ir Dievo per maldą 
- Pranašas: skelbti ir liudyti; jis gyvena tik dėl šios misijos 
- Karalius: įsipareigoti ir stoti tarnauti visuomenei 

 
Esame pašaukti kalbėti apie savo tikėjimą, padėti suvokti, kokia yra mūsų viltis, rišliai 
išsakyti, kas ją gaivina. Kaip pora, turime liudyti apie Santuokos sakramento malones, tai 
reiškia, skelbti ir liudyti, kokiu būdu „Santuokos sakramentas“ yra iš tiesų veiksminga, 
vaisinga, veikianti „didžiulė malonė“, o ne tolima ir nereikalinga doktrina, ir padėti „suprasti, 
kaip Dievo malonė veikia poros gyvenime“, netgi „sunkiausiomis akimirkomis“. 
 
Tarnystė ir misija yra kiekvieno krikščionio gyvenimo dalis 
 
Kiekvieno krikščionio misija – kasdieniame gyvenime skelbti Gerąją Naujieną, teikiančią 
gyvenimą. Priklausyti komandoms reiškia pasirinkti keliauti Dievo link drauge (padėti vienas 
kitam, palaikyti, melstis) remiantis šaltiniu – Santuokos sakramentu. Kiekviena pora turi 
misiją skelbti Gerąją santuokos Naujieną ir yra pašaukta apie tai liudyti. 
 
Maldos vaidmuo šioje misijoje, kaip ir kitose, yra esminis 
 
Viešpats be paliovos meldžiasi Tėvui: tad ir mes, tik patys kreipdamiesi į Jį maldoje, galime 
nukreipti į Jį ir kitą asmenį. 
Tomis dienomis Jėzus užkopė į kalną melstis. Ten jis praleido visą naktį, melsdamasis Dievui. 
(Lk 6, 12) 



Malda padeda Dvasiai veikti mumyse ir ateiti į pagalbą mūsų silpnumui. 
 
Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, 
todėl pati Dvasia užtaria mus. (Rom 8, 26) 
 

II. Ištyrimo misija 
 
Informacijos pora turi inicijuoti pokalbį su pora (ar poromis), kuri (-ios) nori įsijungti į 
judėjimą, kad padėtų joms susivokti, ko jos ieško, padėtų nupasakoti savo tikėjimo 
gyvenimą, įvertinti jų asmeninę valią žengti toliau. 
Dievo Motinos Komandos nėra pritaikytos visiems. 
 
Ji klausosi 
 
Informacijos pora turi gerai suvokti, kokie yra poros, su kuria ji susitinka, poreikiai ir 
lūkesčiai. Ji sukuria pasitikėjimo aplinką, padedančią naujai porai paprastai išsipasakoti. 
Ji išklauso viską, kas pasakoma, bet nevertina. Ji persvarsto, kaip norinti įsijungti pora 
suvokia Judėjimą, kas paskatino geriau pažinti Dievo Motinos komandas, bet taip pat poros 
būgštavimus ir neryžtingumą. 
 
Ji liudija 
 
Ji drįsta kalbėti ir papasakoja, kodėl ir kaip atėjo į Dievo Motinos komandas. 
Liudija apie tai, ką judėjimas davė jų porai, apie nueitą kelią su visais džiaugsmais ir 
sunkumais, apie savo troškimą toliau dalyvauti Judėjime padedama jo teikiamų pasiūlymų. 
Ji pabrėžia komandos gyvenimo svarbą, susitikimus su kitomis krikščionių poromis, apie 
pasidalijimus ir pagalbą (kol kas nekalbama apie priemones, vengiama per daug pasakoti 
apie organizaciją ar struktūrą). 
 
Ji kviečia dialogui 
 
Tada ji skatina užduoti klausimus ir pradėti dialogą. Pora, norinti geriau pažinti Dievo 
Motinos komandas, jau padarė žingsnį, išreiškė tokį norą. Pradiniame etape reikia 
pasistengti atsakyti į jų klausimus. 
Porai, siekiančiai pirmojo „oficialaus“ kontakto su Dievo Motinos komandomis, informacijos 
pora yra Judėjimo paveikslas. Šis pirmas susitikimas visada būna labai svarbus ir dažnai 
lemtingas. 
 

III.1 Informavimo misija 
 
Reikia laukiančioms poroms paaiškinti, kad komandos siūlo tvirtą paramą, patikimą 
palydėjimą, progresyvią ir struktūruotą pedagogiką komandos gyvenimo dėka. 
 
Svarbiausi aptartini klausimai: 
Dievo Motinos komandos siūlo Santuokos sakramentą priėmusioms krikščionių poroms: 

- būdą būti laimingiems poroje ir šeimoje, 
- ypatingą vietą kasdieną gyventi pagal Evangeliją, 



- kelią, pedagogiką ir pagalbą komandoje, kad pora gyventų tikėjimu. 
Dievo Motinos komandų judėjimas siūlo įvairią paramą, kad padėtų poroms eiti tikėjimo 
keliu: 
- reguliarus Dievo žodžio klausymasis, 
- asmeninė malda arba vidinė malda, 
- poros ir šeimos malda, 
- tikras poros dialogas: Pareiga prisėsti 
- kasmetinės atgaivos ir maldos rekolekcijos, 
- gyvenimo taisyklė... 
 
Komandų šeima 
Dievo Motinos komandų judėjimas yra Bažnyčios judėjimas, tarptautinis judėjimas, 

didžiulė šeima, turinti 130 000 narių. 
Komandos pasklidusios penkiuose žemynuose ir daugiau nei 80 šalių. 
Taip pat svarbu pristatyti komandų padėtį šiandienos pasaulyje ir koks jų vaidmuo 

Bažnyčioje. 
 
Komandos gyvenimas 
 
Tik dalijantis su kitais galima žengti į priekį, dėl to yra svarbus komandos gyvenimas. 
Kiekvieną komandą sudaro nuo 4 iki 7 porų ir dvasios palydėtojas. 
Stoję Dievo akivaizdon, komandos nariai meldžiasi ir valgio metu dalijasi pačiais 

svarbiausiais mėnesio įvykiais, pasakoja apie pastangas žengti tolyn dvasiniame gyvenime, 
taip pat aptaria dvasinę temą, kurią pasirinko šiems metams.  

Glaustai pristatyti, kaip komanda sukuriama, kaip ji veikia ir kaip yra palaikoma Judėjimo: 
pilotavimas, pirmaisiais komandos gyvavimo metais duodamos gairės dėl formacijos, 
baigiamasis pilotavimo savaitgalis. 

 
Dokumentas „Gairės Dievo Motinos komandoms“ jums pasitarnaus norint pristatyti 

komandas. 
 

III.2 Informacinis susitikimas 
 

Susitikimą galima rengti, nelygu, koks susirinkusių skaičius, arba informacijos poros 
namuose, arba parapijos salėje. 

 
Susitikimas organizuojamas kelioms poroms, maždaug iki dvylikos. Kiekviena pora 

prieš tai jau bus asmeniškai susisiekusi su informacijos pora, ir tai padės geriau pasiruošti 
informaciniam susitikimui. 

 
Pradėti malda. 
Pavesti susitikimą Viešpačiui 
 
Po to prisistato visos poros: pasako, kokioje parapijoje susituokė, išreiškia savo 

lūkesčius 
 
Tada informacijos pora pradeda labai paprastai teikti informaciją ir liudyti apie: 



- DMK įkūrimo priežastį 
- DMK charizmą 
- DMK priemones: gyvenimo gaires + siekius + komandos gyvenimą 

 
Kalba turi būti trumpa, gyva, iliustruota gyvenimo liudijimais. Gerai pabrėžti „kelio“ 

sąvoką ir laipsniškumą, kurie yra pritaikyti kiekvieno dalyvio tempui. 
 

Per visą susitikimą kurti klausymosi, pagarbos aplinką ir stebėti, kad kiekvienas turėtų 
progą pasakyti tai, ką nori. 

 
Numatyti laiką klausimams ir atsakymams 
Informacijos pora gali remtis kiekvienai porai suteikta informacija. 
 
Pabaigoje paklausti kiekvieno, ar susitikimas pateisino lūkesčius, jei ne, padrąsinti 

juos išsakyti. 
 
Prieš baigiamąją maldą – Mergelės Marijos giesmę – informacijos pora primena, kad 

prieš duodant galutinį atsakymą pavieniui ir poroje svarstoma daugiausia dvi savaites. Per tą 
laiką informacijos pora yra pasiekiama, jei norima gauti daugiau informacijos apie DMK. 

 
IV. Palydėjimo misija 
 
Remiantis dviem žemiau nurodytais atvejais, poros, parodžiusios susidomėjimą 

komandomis, nukreipiamos taip: 
 
1: Pora po užtektinai svarstymo laiko laisvai nusprendžia įsipareigoti komandų 
siūlomam keliui: 
 
Informacijos pora turi lydėti ją iki įstojimo į judėjimą. 

Čia glaudžiai bendradarbiaujama su sektoriaus atsakingąja pora, kuri užtikrins vietos 
komandoje suradimą: 

- arba bus sukurta nauja komanda, 
- arba bus pasiūlyta ateiti į jau esamą komandą. 

 
Vieta komandoje turi būti surasta kuo greičiau (per kelis mėnesius). 
Per šį laukimo laiką informacijos pora palaiko ryšį su pora: domisi jos naujienomis, 

pakviečia į sektoriaus dieną, Mišias, svečių dieną ir t. t. 
 
2. Pora nėra pasiruošusi įstoti į komandas, bet toliau ieško bendruomenės, tad reikia 
padėti jai susivokti, kas jai geriau tiktų. 
 
Informacinė pora neturėtų tokios poros apleisti: 
Dėl to reikia labai gerai žinoti apie kitus Bažnyčios judėjimus ir ką poroms siūlo 

parapijos. 
Informacijos poros misijai priklauso susitikti su ta pora ir padėti surasti, kas labiausiai 
atitinka jų paiešką. 



Tokia tąsa yra būtina, ji susijusi su mūsų atsakomybe evangelizuoti. Neturėtume 
palikti šių „avelių“ klaidžioti vienų tamsoje. 

 
O dabar... „irkitės į gilumą“ Lk 5, 4 
 
Trečias priedas: Sklaida 
 
Sektoriaus atsakingoji pora taip pat gali informacinei porai patikėti ypatingą 
vaidmenį skleidžiant žinią apie judėjimą. 
 
Keli galimi veiksmai: 
 

- kas metus rengti susitikimą, kur būtų pristatomos Dievo Motinos komandos – mieste 
ar parapijos sektoriuje (apie susitikimą būtų skelbiama parapijose). 

- paskirti kontaktinius asmenis parapijose: tai parapijai priklausantys komandų nariai, 
kuriuos pažinotų kunigai ir kurie galėtų teiki informaciją. 

- paruošti dokumentus, pristatančius Komandas ir sektorių parapijoje ar dalyvavimui 
forume. 

- bažnyčiose pakabinti judėjimo plakatus ar padėti lankstinukų, pasirūpinti, kad 
parapijos laikraštėliuose būtų įdėti straipsniai. 

- prižiūrėti sektoriaus internetinį puslapį arba Dievo Motinos komandų skiltį vyskupijos 
tinklapyje. 
 
4 viršelis: 
 
„Jos siekia likti ištikimos savo Krikšto pažadams... 
Gerai pažindamos krikščioniško gyvenimo sunkumus, suvokdamos savo silpnybes ir 
savo pastangų nepakankamumą, nes kiekvieną dieną patiria, kaip sunku gyventi 
krikščionio gyvenimą pagoniškame pasaulyje, šios poros pasitiki parama tų, kurie 
siekia to paties idealo ir įsipareigoja suformuoti „komandą“. 
 
Dievo Motinos komandų chartija 
 
 
 


