Dviračiais su vienuolėmis: dalyvauti gali kiekvienas
DRAUGAS

Jau nuo 2019 metų buvo planuojamas
gražus renginys – piligriminis žygis dviračiais su seselėmis vienuolėmis. Renginio mastelį teko sumažinti – planus
pakoregavo COVID-19, tačiau žygio
tikslas išliko toks pats: dvasinė piligrimystė su dviračiu, maldos jėgos pajutimas, dėmesys katalikų seselėms. Ši
nepaprasta kelionė – jau čia pat, rugsėjo
11 dieną. Jos tema – „Viltis ir atsparumas”.
ygyje dalyvauti užsiregistravo
penkios vienuolės: s. Lisa Polega, SCN ir Chris Kunze, SCN
(abi – Sisters of Charity of Nazareth,
Kentucky); s. Maxine Kollasch, IHM
iš Toledo, Ohio; s. Janet Ryan, OSF
iš Clinton, Iowa ir s. Sue Torgertsen,
CSJ iš St. Paul, Minnesotos. Deja,
ruošiant straipsnį spaudai paaiškėjo,
kad seselės Lisa ir Chris turi atsisakyti
žygio, nes vienuolyne užfiksuotas viruso židinys (jos dalyvaus virtualiai).
Prie likusių trijų seselių prisijungs
keli pasauliečiai. Kelionę bus galima
stebėti – ir kartu melstis – internetu.
Informacija, kaip virtualiai prisijungti
prie žygio, skelbiama tinklalapyje
https://cyclingwithsisters.org bei „Facebook” paskyroje „Cycling with Sis-
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ters”.
Žygis prasidės ankstyvą rugsėjo
11-osios rytą Chesterton, IN ir baigsis
South Bend, IN. Iš pradžių buvo planuota dviejų dienų kelionė – iš Čikagos
į South Bend, pakeliui prisijungiant
daugiau dviratininkų pasauliečių ir
seselių – juk maldos jėgai reikia daug
vilties ir atsparumo. Prisitaikius prie
karantino reikalavimų, nuspręsta apsiriboti vienos dienos kelione. Maldos
temas pasiūlė kongregacijų, dalyvaujančių žygyje, socialinių tarnybų atstovai ir, žinoma, seselės.
Įžanginė malda, prieš pradedant
žygį, bus už nukentėjusius nuo COVID-19 ir Rugsėjo 11-osios aukas. Pirmojo sustojimo metu bus meldžiamasi,
kad pasibaigtų prekyba žmonėmis.
Antroji maldos stotis: malda už tai,
kad baigtųsi rasizmas ir neapykanta;
trečioji – solidarumas su mūsų Žeme
ir visa Dievo kūrinija; paskutinėje
maldos stotyje, baigiamojoje maldoje,
bus prašoma imigracijos reformos ir
paramos imigrantams.
Ši dvasinė kelionė dviračiais, laikantis visų saugos reikalavimų, nusidrieks per gražiąją šiaurinę Indianą.
Prasidėjusi malda Chestertone, per
banguojančias Indianos kalvas, daugiausia dviračiams skirtais takais ir
kaimo keliais, ji nuves iki South Bend.
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Visas maršrutas – 62 mylios.
Maldos stotyse prie keliauninkų
prisijungs palaikančios komandos, o
taip pat tie, kurie žygį stebės virtualiai.
Visi, dalyvaujantys renginyje „Dviračiais su seselėmis vienuolėmis”, dalyvaus maldos ir veiklos misijoje, skirtoje aktualioms dabartinio pasaulio
problemoms.
2017 m. organizacija „The Communicators for Women Religious” savo
metinės konferencijos metu suruošė

vienos dienos dviračių kelionę. Apie
ją socialinių tinklų vartotojus informavo kita organizacija – „A Nun’s
Life”. Idėja visiems labai patiko! Šios
dvi organizacijos šiek tiek pakeitė kelionės pobūdį ir taip atsirado akcija
„Cycling with Sisters 2020”.
Dėl COVID-19 viruso šiais metais
įvyks tik dvi tokios kelionės – pagrindinė vyks rugsėjo 11 dieną.

„Facebook” nuotraukos

Parengta pagal Dainos Čyvienės

