ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Šausio 19 dieną Mazesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero
provinčijos definitoriumas paskyre naujus dvasinius asistentus Lietuvos
pasauliečių prančiskonų ordinui. Načionaliniu dvasiniu asistentu buvo
paskirtas br. Antanas Bluzas OFM, Telsių regiono dvasiniu asistentu –
br. Antanas Grabničkas OFM, Šiaulių ir Panevezio regionų dvasiniu
asistentu – br. Ševerinas Holočher OFM, Vilniaus regiono dvasiniu
asistentu – br. Arunas Peskaitis OFM, Kauno ir Vilkaviskio regionų dvasiniu
asistentu – br. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Nuosirdziai sveikiname
brolius su naujais paskyrimais ir apkabiname savo maldomis!
Visų lygių OFŠ brolijose ir tarybose vyksta tarptautinio CIOFŠ
dokumento „Kaip Pasauliečių pranciškonų ordinas turėtų būti valdomas
visuose lygiuose? OFS tapatybės ir prigimties apmąstymas“ aptarimas.
Vietiniai ministrai savo brolijų pasiulymus pateikia regioninems taryboms
iki kovo 1 d., o regionines tarybos apibendrintus pasiulymus kartu su savo
įžvalgomis pateikia Nacionalinei tarybai iki balandžio 1 d. Labai prasome
laikytis terminų, kad Načionaline taryba iki geguzes 1 d. galetų CIOFŠ
Prezidiumo darbo grupei pateikti visos načionalines brolijos nuomonę.
Švarbiausi načionalines brolijos renginiai 2016 metais:
Balandzio 16 d. Kaune vyks Načionalinis ugdymo
seminaras visų lygių ministrams ir ugdymo magistrams.
Geguzes 21-22 d. Kryzių kalne vyks bendros rekolekčijos
visų brolijų kandidatams ir naujokams.
Rugpjučio 27-28 d. Kretingoje vyks Prančiskoniskosios seimos
Gailestingumo svente, skirta pamineti 25 metus kaip Lietuvoje atsikure
OFŠ, 15 metų kaip Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordinas buvo
pripazintas tarptautines brolijos, 10 metų kaip Lietuvoje įsikure Jaupra,
800 metų Porciunkules atlaidams ir Ypatingąjį Gailestingumo Jubiliejų.

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 27 (2016 m. vasaris)

„Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per tuos,
kurie atleidžia iš meilės Tau ir pakelia ligas bei vargą.
Palaiminti, kurie viską ištveria ramybėje,
kad Tavo, Aukščiausiasis, būtų vainikuoti”.
Šv. Pranciškus Asyžietis, Kūrinijos giesmė

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 (8 618 31467; rokaszeimys@gmail.čom)
Načionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM (8 698 05526; antanasofm@gmail.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 )

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad rupintumes visa kurinija, kurią gavome kaip dovaną, kad ją
puoseletume ir saugotume ateities kartoms. Kad daugetų kriksčionių ir
Azijos tautų tikejimo dialogo bei sąlyčio galimybių.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz Okeanijos OFŠ ir Prančiskoniskąjį jaunimą. „Teve musų...“
***Uz artejancius Lietuvos pranciskoniskojo jaunimo brolijos renginius:
vasario 19-20 d. Panevezyje vyksiantį Prančiskoniskojo jaunimo ugdymo
seminarą ir kovo 11-13 d. Klaipedoje vyksiantį metinį Jaupra susitikimą.
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: KRISTUS,
NUO AMŽIŲ SUPLANUOTAS
ŠEDEVRAS
Įsivaižduokite amžinąjį Dievą, visą savo
meilę isreiskiantį viena vienintele dovana –
begaliniu, amzinu, neapsakomu gyvenimu,
kuris yra asmuo. Toji dovana yra Jezus.
Dievas turejo amziną planą – pasidalinti
Šavimi su protingomis, laisvomis ir
mylinčiomis butybemis. Jis jas sukure ne
vien panasias į Dievą, galincias mąstyti,
myleti ir veikti. Šukure ir kaip asmenis, kurie gali myleti Dievo meiles jega,
gali teisti su Dievo ismintimi, gali myleti ne vien savo zmogiskąja esybe, bet
dalydamiesi dieviskuoju gyvenimu, apimančiu visą jų butį.
Kristus – amžinasis šedevras
Dievo plano čentre yra Jezus. Jezus yra amzinasis visų Dievo vaikų
modelis. Dievas pirmiausiai galvojo apie Jį – kaip apie visos kurinijos čentrą.
Per Jezų visi jo broliai ir seserys gauna dieviskąjį gyvenimą. Jis yra
saltinis, per kurį dieviskasis gyvenimas apsigyvena zmogiskame kune ir is
ten pasiekia kiekvieną zmogų. Visa sukurta Jame, per Jį ir Jam. Jis yra
pirmasis garbintojas, tobulas Šunus, kurinijos modelis, „kurinijos pirmgimis“,
daugybes brolių ir seserų pirmgimis.
Laike Dievas amzinasis Šunus tapo zmogumi gimusiu Dievu. Visi kuriniai
pries ir po Jo (nuo pirmųjų iki paskutiniųjų vyro ir moters zemeje) buvo
sukurti pagal Jo atvaizdą, buvo „pasmerkti“ buti Jo isgelbeti ir per Jį buti
patraukti prie Dievo. Jame susitinka nesukurtoji ir sukurtoji meile.
Šedevro atvaizdai
Kristus yra Dievo atvaizdas, bet Dievas savo mintyje turejo daugybę
Kristaus atvaizdų. Marija, pasaukta buti Dievo Motina, buvo pirmasis is jų. O
toliau visi kiti Kristaus broliai ir seserys, kiekvienas zmogus zemeje.
Nesvarbu, ar vyras arba moteris pazįsta Kristų, ar yra kada nors apie
Kristų girdeję, jis ir ji yra Kristaus isgelbetas (-a), Kristaus mylimas (-a),
Kristaus pasauktas (-a). Jeigu pirmieji tevai yra su Dievu, tai tik todel, kad jie
buvo isgelbeti Kristaus mirtimi ir Prisikelimu.
Nuodėmės tragedija
Tik viena didziule nelaime istiko visą zmonijos istoriją. Tai nuodeme – ta,
kuria zmogus atskyre save nuo Dievo plano. Žmonija paniekino santykį su
Dievu ir pasirinko pasitikejimą savimi, bandydama surasti isganymą be
Dievo plano.
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Kristus Atpirkėjas
Taigi zmonijos vaikai gime kaip Dievą apleidusi zmogaus rase, nuo jo
nutolusi tauta. Dievo planas buvo atmestas, todel sios tragedijos padariniai
paliečia kiekvieną gimusį vaiką.
Atperkančioji Kristaus malone padovanota kiekvienam zmogui zemeje, nes
kiekvienas priklauso Kristui. Kiekvienas yra pasauktas buti isgydytas ir
prikeltas, kad turetų Kristaus gyvenimo ir pergales dalį. Jo Atpirkimas yra
sedevras, kurinijos galva ir saltinis. Jis yra visų zmonių modelis tiems, kurie
kenčia nuodemes padarinius savo gyvenimuose. Jezus istustino ir apiplese save,
įžengdamas į nuodemes pažeistą musų gyvenimą. Pats budamas be nuodemes
jis pasaulyje nepatyre nuodemes busenos. Galiausiai toji blogio galia Jį nuzude,
tačiau atleisdamas nuodemes ir pasitikedamas Tevu Jezus prisikele naujam ir
amzinam gyvenimui. Dabar Jis gali savo broliams ir seserims sį gyvenimą
dovanoti su tokia galia, kuri jau nebegali buti sustabdyta. Jo Dvasia gyvena
mumyse, todel ir mes Jo galia nugalime nuodemę ir mirtį.
Kristus Karalius
Šavo „nevykusia“ mirtimi Jezus tapo nenugalimu nuodemes grioveju ir
gyvenimo daveju. Jo galia yra svelni, bet neribota, dieviska, bet pasireiskianti
žmogiškai. Krištuš yra mušų Karaliuš. Jo Įštatymaš yra mumyše gyvenanti
Dvasia. Jo Karalyste yra malone. Jo bausme yra atleidimas. Jo galia yra
nusizeminimas. Jo lobis yra meile.
Šventasis Prančiskus buvo labai sujaudintas sios didzios ir paprastos
minties, kad Kristus, kurinijos čentras, yra ne tik Dievas, bet ir zmogus, tapęs
sio pasaulio Auka, Kunigu ir Karaliumi. Didzioji Prisikelimo pergale reiskia, kad
blogis sutriuskintas amziams, o mirtis nebeturi savo geluonies. Prančiskus save
vadino „didziojo Karaliaus saukliu“. Šauklys – tai tas, kuris atnesa karaliaus
žinią. Pranciškuš atejo giedodamaš Gerąją Karalių Karaliauš Naujieną. Naujieną,
kad Dievas yra Meile, kad Kristus yra musų brolis, dovanojantis gyvenimą, kuris
mus isgelbsti ir veda į Gerojo Dievo Karalystę. Kiekvienas musų gyvenimo
veiksmas turi buti istikimos meiles siam Karaliui aktas.
Pagal „To Live as Francis Lived. A Guide for Secular Franciscans“
Klausimai apmąstymui:
1. Kaip manote, kodel sventasis Prančiskus save vadino „didziojo Karaliaus
saukliu“?
2. Jei Kristus yra visko centras, kaip tai galiu pritaikyti savo kasdieniniame
gyvenime? Ar kasdieniniuose dalykuose klausiu savęs, ko siuo klausimu noretų
Viespats?
3. Jei atsidavimas Karaliui reiskia istikimybę, dosnumą, drąsą visame kame –
kaip as gyvenu, kaip mąstau ir kaip myliu, tuomet kaip kiekvienas mano
gyvenimo momentas gali rodyti į Kristų?
Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:
Kol 1, 15-17; OFŠ Regula 5 st.
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