ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Visų lygių OFŠ brolijose ir tarybose vyksta tarptautinio CIOFŠ
dokumento „OFS tapatybės ir prigimties apmąstymas“ aptarimas. Vietiniai
ministrai brolijų pasiulymus pateikia regioninems taryboms iki kovo 1 d., o
regionines tarybos apibendrintus pasiulymus kartu su savo įzvalgomis
pateikia Načionalinei tarybai iki balandzio 1 d. Prasome laikytis terminų,
kad Načionaline taryba iki geguzes 1 d. galetų CIOFŠ Prezidiumo darbo
grupei pateikti visos načionalines brolijos nuomonę.
Švenčiant Ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų, Vilniaus regiono taryba
kviečia pasauliečius prančiskonus su savo artimaisiais balandzio 2 dieną
atvykti į Dievo Gailestingumo atlaidus Vilniuje. Šventes programa:
10.30 val. Registračija Domus Maria saleje (prie Ausros Vartų); 11 val.
Br. Aruno Peskaičio OFM konferenčija „Tavo Gailestingumas begalinis“;
12 val. Rozinio malda Ausros Vartų koplyčioje; 13.30 val. Šv. Misios Dievo
Gailestingumo sventoveje. Po sv. Misių – agapė šv. Prančiskaus ir
sv. Bernardino vienuolyne. Telefonas pasiteirauti: 8 614 50935.
Šiaulių Kryzių kalno brolija kviečia į antrais menesių savaitgaliais
vykstančias Tylos rekolekčijas. Rekolekčijų dalyviai gyvens prie Kryzių
kalno įsikurusioje „Angelų svetaineje“ ir tures galimybę melstis kartu su
Kryzių kalno vienuolyno broliais. Registračija telefonu: 8 612 51367.
Jei norite savo parapijose platinti dezutes su naturalaus bičių vasko
žvakutėmis ir taip sukaupti papildomų lėsų savo brolijos rėikmėms,
tiesiogiai kreipkites į Klaipedos Kristaus Karaliaus brolijos narį Modestą
Žadvydą OFS tėlėfonu: 8 612 13357.
Šekite Prančiskoniskosios seimos pulsą Lietuvoje ir pasaulyje,
klausydamiesi radijo laidos „PORCIUNKULĖ“ kiekvieną sestadienį, 20 val.,
Marijos radijo eteryje. Laidų arčhyvas internete – www.marijosradijas.lt.
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 )

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 28 (2016 m. kovas)

„Tegarbina Tave, mano Viešpatie, sesė kūno mirtis,
nuo kuriuos nė vienas negali pabėgti.
Tiems didis vargas, kurie miršta su didelėmis nuodėmėmis.
Laimingi tie, kurie paveda save švenčiausiajai Tavo valiai,
jiems antroji mirtis nebeatneš blogio“.
Šv. Pranciškus Asyžietis, Kūrinijos giesmė

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad sunkumus patiriančios seimos gautų reikalingą paramą, o vaikai
galetų augti sveikoje ir ramioje aplinkoje. Kad del savo tikejimo
diskriminuojami ar persekiojami kriksčionys butų stiprus ir istikimi
Ėvangelijai del visos Baznyčios nepaliaujamos maldos.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz Azijos OFŠ ir Prančiskoniskąjį jaunimą. „Teve musų...“
*** Uz taiką Sirijoje, Ukrainoje ir visame pasaulyje.
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: PRANCIŠKONIŠKI ŠALTINIAI.
TRIJŲ DRAUGŲ LEGENDA
Šv. Pranciškaus Asyžiečio biografiją „Trijų draugų
legenda“ pristato Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
nacionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM.
Kas yra Pranciškoniški šaltiniai?
Prančiskoniski saltiniai yra visa studijų sritis, ieskanti
Prančiskoniskosios seimos ir prančiskoniskojo dvasingumo
saknų. Nuo Tridento susirinkimo laikų iki pat XIX a.
mazesnieji broliai ir visa Prančiskoniskoji seima gyveno „is inerčijos“, nelabai
pazindami Prančiskoniskuosius saltinius, nes nebuvo tokio pobudzio studijų.
Broliai privalejo studijuoti akvinietiskąją teologiją, todel Prančiskoniskoji seima
buvo apaugusi neaiskiomis tradičijomis, nezinodama, is kur jos kyla.
XIX a. protestantas Paul Šabatier Asyziuje pradejo tyrineti prančiskoniskus
rankrasčius, taip duodamas pradzią prančiskoniskoms studijoms. Veliau
mokslininkai, tyrinedami rastus ir deliodami savitą Prančiskoniskos seimos
mozaiką, suformavo bendrą Prančiskoniskų saltinių rinkinį, kurį galima rasti
įvairiomiš pašaulio kalbomiš. Tai lyg „pranciškoniška Biblija“. Panašiai kaip
Bibliją sudaro Šenojo ir Naujojo Testamento knygos, taip daug knygų sudaro ir
Prančiskoniskų saltinių tomus.
Šias knygas galima suskirstyti į tris pagrindines grupes. Pirmoji grupe – tai
pirminiai saltiniai, tiesiogiai susiję su sv. Prančiskumi arba prančiskonų ordinais.
Tai pati Ordino pradzia – popiezių bules, paties sv. Prančiskaus rastai, pirmosios
Regulos. Antrasis tomas – tai sv. Prančiskaus biografijos, kitų autorių rastai apie
sv. Prančiskų, pasakojimai „is antrų lupų“. Trečiasis tomas – tai trečiaeiliai
saltiniai, parasyti gerokai veliau (pvz. Lietuvoje gerai zinomi „Šventojo
Prančiskaus ziedeliai“). Tokia yra Prančiskoniskų saltinių klasifikačija. Kuo
geriau pazįstame siuos saltinius, tuo geriau pazįstame ir trijų sv. Prančiskaus
ordinų istoriją, tuo autentiskiau galime gyventi prančiskonisku dvasingumu.
Lietuvoje del zmogiskųjų resursų ir finansų trukumo turime tik mazą dalį
Prančiskoniskų saltinių. Tai Šv. Prančiskaus Rastai, Šv. Klaros Rastai, du
„Sv. Prančiskaus Žiedelių“ leidimai, Tomo Celaniečio „Šv. Prančiskaus pirmasis
gyvenimas“. Tai yra ofičialios biografijos, kuriomis galima remtis. Noriu atkreipti
demesį, kad kitos knygos apie sv. Prančiskų yra tam tikrų modernių autorių
interpretačijos, kurias reiketų vertinti atsargiai – kaip grozinę literaturą,
perteikiančią autoriaus isgyvenimus ir asmeninių studijų rezultatus. Tas knygas
galima skaityti, tačiau jos nepriskiriamos prie Prančiskoniskų saltinių.
Kas yra „Trijų draugų legenda“?
Žodis „lėgėnda“ mums asocijuojasi su isgalvotais padavimais, taciau is tiėsų
„legenda“ lotyniskai reiskia „tebunie skaitoma“. Tai, kas skaitytina brolių chore.
Neturedami knygų broliai su sv. Prančiskaus darbais, sventumu ir biografija
susipazindavo garsiai skaitydami knygas čhore. Tai ofičiali sventojo biografija,
2 trijų Prančiskaus draugų liudijimas, o ne kazkokie legendiniai pasakojimai.

Ėsant gyvam Prančiskui ir pirmiesiems jo broliams buvo remiamasi zodine
tradičija. Atsiradus pavojui, kad tai uzsimirs, Ordino generalinis ministras liepe
sv. Prančiskų pazinojusiems broliams surasyti savo atsiminimus. Taip buvo
surinkta medziaga, is kurios veliau sudarytos sv. Prančiskaus biografijos. Študijavę
Šventąjį Rastą, zino tokį dalyką kaip Q šaltinis. Niekas nezino, kur jis yra, kokia tai
medziaga, galbut siandien ji jau dingusi, tačiau lyginant evangelijas matomas
bendras saltinis, is kurio medziaga buvo paimta. Prančiskoniskų saltinių tyrinetojai
sako, kad „Trijų draugų legendos“ autorius ir Tomas Celanietis galejo naudotis tokiu
bendru saltiniu.
Ar „Trijų draugų legenda“ yra ypatinga tarp kitų pranciškoniškų šaltinių?
Is „Trijų draugų legendos“ nereiketų tiketis čhronologinių įvykių, ten surasyti
svarbiausi sv. Prančiskaus gyvenimo įvykiai. Ši biografija yra ypatinga tuo, kad
pirmiausia ji yra „arti zemes“. Panasiai kaip ir Tomo Celaniečio „Šv. Prančiskaus
pirmasis gyvenimas“.
Po Prančiskaus Asyziečio paskelbimo sventuoju pasirodziusios biografijos
daugiausia buvo parasytos hagiografijos stiliumi, kaip tam tikra propaganda. Velgi,
supraskime ją ne kaip melą, bet kaip tai, kas turi buti propaguojama. Daugelyje sių
biografijų sv. Prančiskų matome kaip idealą, ypač skaitydami sv. Bonaventuros
„Didziąją legendą“. Tuo tarpu „Trijų draugų legendoje“ broliai Pranciskų atsimena
labai zemiską, labai zmogiską. Tad ne tik prančiskonams, bet ir kiekvienam zmogui
yra svarbu pamatyti, kad sventieji nera nukritę is menulio, bet įvairius isbandymus
ir ieskojimus isgyvenę zmones.
Šakyčiau, kad „Trijų draugų legenda“ nuima tam tikras istorijos apnasas, ir mes
vel galime atrasti gyvą sventąjį Prančiskų. Žmogų, kuris kentejo, ieskojo ir kuriam
ne viskas buvo lengva. Manau, kad daugeliui tai gali buti labai nauja, nes kai kurie
žmonės mato sv. Prančiskų kaip romantiką „su pauksteliais ant pečių ir daina
lupose“, tačiau nemato jo tikejimo kovos. Kaskart skaitant Prančiskoniskus
saltinius, jie įkvepia is naujo atrasti prančiskoniską dvasingumą ir patį Kristų.
Pagal Marijos radijo laidą „Knygų lentynoje“
Klausimai apmąstymui:
1. Kas yra Prančiskoniski saltiniai ir kaip jie skirstomi? Kodel Prančiskoniski
saltiniai yra svarbus autentiskam prančiskoniskojo dvasingumo pazinimui?
2. Kokias Prančiskoniskų saltinių knygas esate perskaitę? Ar brolija turi
Prančiskoniskų saltinių bibliotekelę, prieinamą naujokams ir kandidatams?
Užduotis: Kartu su brolija studijuoti Prančiskoniskus saltinius, kurie yra dvasinis
skaitymas, padedantis giliau gyventi savo prančiskonisku pasaukimu. Greta
Šventojo Rasto ir OFŠ Regulos uoliai ir daznai studijuoti visus lietuvių kalba
isleistus saltinius, o pagal galimybes – juos skaityti ir kitomis kalbomis.
Pranciškoniški šaltiniai lietuvių kalba:
 Pranciškus Asyžietis. Raštai. – Vilnius: Taura, 1995.
 Klara Asyžietė. Laiškai, Regula ir Testamentas. – Vilnius: Aidai, 1995.
 Tomas Celanietis. Šventojo Pranciškaus pirmasis gyvenimas. – Vilnius: Aidai, 2000.
 Šventojo Pranciškaus žiedeliai. Vilnius: Taura, 1993 / Vilnius: Tyto alba, 2009.
 Trijų draugų legenda. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016.
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