ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Lapkričio 28 d., visų Šerafiskojo Ordino sventųjų isvakarese Kaune, svečių
namuose „Domus Pačis“ vyks isplestinis Lietuvos pasauliečių prančiskonų
ordino Načionalines tarybos posedis, kuriame Načionaline taryba pateiks
vienerių metų veiklos ir finansines ataskaitas, bus pristatyta nauja načionaline
ugdymo programa ir sudaromas 2015-2016 m. načionalines brolijos veiklos
planas. Isplestiniame posedyje kviečiame dalyvauti visus OFŠ regioninių
tarybų narius ir vietinių brolijų ministrus arba jų atstovus. Registračija vyksta
iki lapkričio 17 d. el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com
Preliminari programa:
8.30-9.00 val. Atvykimas ir registracija
9.00 val. Šlovinimas ir s. Pranciškos Bubelytės FDCJ mokymas
10.00 val. Kavos pertrauka
10.30-12.00 val. Išplėstinis posėdis
12.00 val. Dieninė malda ir pietūs
13.00-14.30 val. Išplėstinis posėdis
15.00 val. Šv. Mišios Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje
16.00 val. Kauno OFS brolijos 25-erių metų jubiliejaus šventė
Špalio 17 d. Krekenavoje vyko Panevezio regiono Rinkimų kapitula, kuriai
pirmininkavo načionaline ministre Virginija Mičkute OFŠ, dalyvavo regiono
dvasinis asistentas br. Jurdanas Štatkus OFM. 2015-2018 m. kadenčijai
regiono ministre buvo isrinkta Rasa Mačiulioniene OFŠ, vičeministre Ona
Karazijiene OFŠ, ugdymo magistre Nina Maksimčova OFŠ, sekretoriumi
Bronislovas Karazija OFŠ, ekonome Zita Galubičkiene OFŠ, tarybos nare Ėgle
Jazauskiene OFŠ. Šveikiname naująją tarybą ir linkime Dievo palaimos!
Norintys savo parapijose platinti dezutes su naturalaus bičių vasko
žvakutėmis ir sukaupti lėsų brolijos rėikmėms, tiėsiogiai krėipkitės į Klaipėdos
Kristaus Karaliaus brolijos narį Modestą Zadvydą OFŠ tel. 8 612 13357.
KONTAKTAI
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Ėl.pastas: ofs.lietuvoje@gmail.com; internete – www.ofs.lt; facebook.com/ofs.lt
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba:
Načionaline ministre Virginija Mickutė OFS (8 682 18060; o_virgute_yra@yahoo.čom)
Načionaline vičeministre Rasa Mačiulionienė OFS (8 656 61786; rmačiul@gmail.čom)
Načionalinis ugdymo magistras kun. Gintaras Blužas OFS (8 650 60367; gintaras.bluzas@gmail.čom)
Načionalinis sekretorius Mindaugas Taškūnas OFS (8 698 40337; onegarden@gmail.čom)
Načionaline ekonome Natalija Verbickienė OFS (8 683 51789; natalija.verbičkiene@gmail.čom)
Načionalinis broliskas vadovas Rimantas Radzevičius OFS (8 687 51325; rad.rimantas@gmail.čom)
Načionalinis Jaupra prezidentas Rokas Žeimys (tel. 8 618 31467; rokaszeimys@gmail.čom)
Načionalinis dvasinis asistentas br. Paulius Saulius Bytautas OFM (8 682 60227;
sauliusbytautas@yahoo.čom)
Regionų ministrai:
Telsių regiono – Jonas Drungilas OFS (8 655 12556; drungilas.jonas@gmail.com)
Panevezio regiono – Rasa Mačiulionienė OFS (8 656 61786; rmačiul@gmail.čom)
Vilniaus regiono – Algimantas Andziulis OFS (8 614 50935; algandziulis@gmail.com)
Kauno regiono – Zita Murauskienė OFS (8 680 85454; zitmur@gmail.čom )
Vilkaviskio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudzevičius@gmail.čom )
Šiaulių regiono – Genovaitė Marcinkutė OFS (8 653 56249; genutemarč@gmail.čom )

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 24 (2015 m. lapkritis)

Lapkričio 17 dieną minime šv. Elžbietą Vengrę –
Pasauliečių pranciškonų ordino Dangiškąją globėją.

Šventoji Elžbieta Vengre,
Dievą mylinčioji kunigaikštiene,
Nuo vaikystės mylinti Dievą,
Mylinti Evangeliją ir pagal Ją gyvenanti,
Susijungusi su Kristumi maldoje ir meilėje,
Ištikimoji Šv. Pranciškaus ordino sekėja ir papuošale,
Paniekinusi pasaulio garbę,
Krikščioniškojo gyvenimo mokytoja,
Apdovanotoji mistinės maldos malone,
Jautri vargstančiai žmonijai,
Tarnaujanti kenčiantiems ir apleistiesiems,
Teikianti išmaldą stokojantiems,
Pasninkais ir maldomis varginanti savo kūną,
Kritiškoje situacijoje apdovanotoji rožių stebuklu,
Dėkojanti Dievui už kančias ir nuoskaudas,
Geros žmonos ir motinos pavyzdy,
Vargstančių ir apleistųjų jautri globėja,
Vargšų Motina,
Tobulas tretininkų pavyzdy,
Galingoji danguje užtarėja, melski už mus!
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Pradėkime iš naujo, broliai!

UGDYMO MEDŽIAGA

Pradėkime iš naujo, broliai!

Tema: APIE TAIKOS MALDĄ

Visame pasaulyje zinomos ir tradičiskai
sv. Prančiskui Asyziečiui priskiriamos Taikos
maldos mes nesurasime tarp Prančiskaus
rastų. Pirmą kartą si malda aptinkama
Prančuzijoje 1912 m. gruodį asočiačijos
Šv. Mišių sąjunga leidziamame zurnale
Varpelis (La Clochette). Tai buvo prančuzų
kalba parasytas tekstas pavadinimu Graži
malda kalbėti Mišių metu.
Manoma, kad sią maldą sudare pats
žurnalo rėdaktorius ir sios asociacijos
steigejas kunigas Ėsther Auguste Bouquerel
(1855-1923). Kunigas Bouquerel, kurio
esminis veiklos bruozas buvo eučharistinis
apastalavimas, Normandijoje vykde įvairias
pastoračines veiklas, taip pat ir vienoje
prančiskonų brolijų. Pirmasis 1889 m. jo isleistas kurinys buvo
pagiriamasis zodis vienai prančiskonei tretininkei.
Malda Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu 1912 m.
tapo zinoma 8 tukstančiams Varpelio skaitytojų, tarp kurių buvo ir
kanauninkas Louis Boissey, aistringas maldos uz taiką skelbejas. Šią
maldą 1913 m. jis perspausdino savo leidziamame lankstinuke. Taip ji
tapo zinoma rysių su Vatikanu turejusios asočiačijos Souvenir Normand
prezidentui.
Butent tų rysių deka 1915 m. gruodį Vatikano sekretorius kardinolas
Gasparri gavo maldų uz taiką sąrasą ir netrukus atrase pabrezdamas
didelį popieziaus susidomejimą siais jaudinančiais maldavimais. 1916 m.
sausio 20 d. Osservatore Romano isleido sią maldą italų kalba ir kiek
pakeistu tekstu su antraste Souvenir Normand maldos už taiką. Netrukus
ji buvo isspausdinta ir La Croix, o susidomejimas malda nuolat augo.
Monsinjoras Alexandre Pons ją įtrauke į vienos savo konferenčijos tekstą,
apibudindamas kaip „labai seną maldą“.
Ši malda galejo buti priskirta sv. Prančiskui po to, kai brolis kapučinas
Ėtienne Benoit is Paryziaus 1916-1918 m. isleido paveikslelį su
sv. Prančiskumi, laikančiu Trečiojo Ordino Regulą, ant kurio nugareles
buvo isspausdinta Malda už taiką. Ant paveikslelio buvo uzrasyta, kad si
malda nuostabiai nusako isorinius tikro sv. Prančiskaus sekejo bruozus.
Nieko keista, zinant, kad butent siuo laikotarpiu Prančiskus ir Asyzius vis
2 labiau buvo laikomi taikos simboliais.

Nuo 1920 m. si malda tapo ne tik katalikų, bet ir protestantų tikejimo
kraičio dalimi. Besidarbuodamas del Prančuzijos ir Vokietijos reformatų
susitaikymo pastorius Rambaud sią maldą tukstančiais egzempliorių
isplatino daugelyje Ėuropos salių. Tai buvo pasto atvirutes su uzrasu Taikos
riterių malda ir pastaba, kad ji priskiriama sv. Pranciskui Asyzieciui. Taip si
malda tarp protestantų tapo priskirta butent sv. Prančiskui.
Netrukus siai maldai atsivere visos durys pasiekti pasaulinį populiarumo
lygį. 1925 m. Didziojoje Britanijoje ji buvo isversta į anglų kalbą, o 1936 m.
isspausdinta vienoje anglikonų maldų knygoje. Nuo 1945 m. Vokietijoje
paplito protestantų pastoriaus Delekat vertimas. Tais pačiais metais
Žėnėvos bažnycia paskėlbė naują liturgiją su ėkumėninių maldų priėdu,
kuriame Taikos malda aprasoma kaip XIII a. malda, parasyta sv. Prančiskaus
Asyziečio. Greitai malda isplito JAV ir Kanadoje. Šakoma, jog ji buvo
skaitoma per 1945 m. Šan Frančisko konferenčiją, kurioje buvo įsteigta
Jungtinių Tautų Organizačija, o 1946 m. senatorius Hawkes Vasingtono
senatui ją pristate kaip „1226 m. parasytą sv. Prančiskaus maldą“. Nuo tada
visi tekstai ją pradejo priskirti sv. Prančiskui, o 1952 m. Pax Christi
piligrimyste į Romą ir Asyzių sią maldą prisieme kaip savą. Jau nuo 1950 m.
atvirukai su Taikos malda įvairiomis kalbomis tikrąją sio zodzio prasme
paplito po visą pasaulį be prančiskonų reakčijos del klaidingos autorystes.
Motina Terese is Kalkutos Taikos maldą vadino dvasine Meiles
misionierių programa ir skaite ją 1979 m. Osle atsiimdama Nobelio premiją
uz taiką. Šią maldą viesai skaite tokie politikai kaip Didziosios Britanijos
ministre pirmininke Margaret Tečer (1979 m.) ir JAV prezidentas Bilas
Klintonas (1995 m.), priimdamas vizitui atvykusį popiezių Joną Paulių II.
Tai, kad visų religijų lyderiai meldesi sią maldą 1986 m. spalio 27-ąją,
Maldos ir pasninko uz taiką dienos metu, leidzia suprasti, jog butent sios
maldos priskyrimas sv. Prančiskui galejo paskatinti ir patį tarpreliginį
susitikimą organizuoti Asyziuje.
Pagal www.assisiofm.it

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad gebetume asmeniskai ir atvirai bendrauti su visais zmonemis – net
su tais, kurių įsitikinimai kitokie nei musų. Kad Baznyčios ganytojai
nuosirdziai myletų savo ganomuosius, lydetų juos gyvenimo kelyje ir
stiprintų jų viltį.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz visus Prančiskoniskosios seimos mirusiuosius. Uz CIOFŠ Prezidiumą.
„Teve musų..“
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