ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Gegužes 21-22 d. „Angelų svetaineje“ prie Kryžių kalno
vyks rekolekčijos visų OFŠ brolijų naujokams. Rekolekčijas
naujokams pagal Prančiskoniskųjų saltinių knygą „Trijų
draugų legenda“ ves načionalinis dvasinis asistentas
br. Antanas Blužas OFM. Rekolekčijose su naujokais gali
dalyvauti ir jų ugdymo magistras. Auka už rekolekčijas – 15 Ėur asmeniui.
Reikia tureti savo brevijorių, rožinį, Šventąjį Rastą, knygą „Trijų draugų
legenda“, užrasus ir vieną savo vaikystes nuotrauką. Registračija į
rekolekčijas vyksta iki gegužes 16 d. el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com.
Tel. pasiteirauti: 8 682 18060. Skubekite, nes vietų skaicius yra ribotas!
Birželio 4-5 d. „Angelų svetaineje“ prie Kryžių kalno vyks rekolekčijos
visų OFŠ brolijų kandidatams, o taip pat visiems besidomintiems
prančiskonisku dvasingumu ir pasaukimu. Kandidatus rekolekčijose turi
lydeti vietines brolijos ugdymo magistras arba už jų ugdymą atsakingas
amžinųjų įžadų brolijos narys. Auka už rekolekčijas – 15 Eur asmeniui.
Registračija vyksta iki gegužes 30 d. el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com.
Tel. pasiteirauti: 8 682 18060. Skubekite, nes vietų skaicius yra ribotas!
Mažesniųjų brolių iničiatyva į lietuvių kalbą isversta ir
isleista dar viena Prančiskoniskųjų saltinių knyga „Trijų
draugų legenda“. Vieneto kaina – 6,5 Ėur. OFŠ brolijos,
norinčios įsigyti knygą arba ją platinti savo parapijose, gali
kreiptis telefonu 8 682 18060 (Virginija).
Mažesniųjų brolių konventualų iničiatyva lietuvių kalba isleistas naujas
maldynas „Prančiskoniskasis lobynas“. Vieneto kaina – 5 Ėur. OFŠ brolijos,
norinčios įsigyti maldyną arba jį platinti savo parapijose, gali kreiptis
telefonu 8 698 79190 (Regina).
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.blužas@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 prežidentas Rokas Žeimys (8 618 31467; rokasžeimys@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)
Panevežio 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; žitmur@gmail.čom )
Vilkaviskio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudževičius@gmail.čom )
Šiaulių regiono – Genovaitė Marcinkutė OFS (8 653 56249; genutemarč@gmail.čom )

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 30 (2016 m. geguže)

„Sveika, karaliene Išmintie! Tesergi tave Viešpats
ir tavo brolį – tyrą, šventą Paprastumą.
Šventoji Sužadėtine Neturtyste, tesaugo tave Dievas
ir tavo brolį, šventą Nusižeminimą.
Šventoji Sužadėtine Meile, tesaugo tave Dievas
ir tavo brolį, šventą Klusnumą“.
Šv. Pranciškus Asyžietis, Dorybių išaukštinimas

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad visose pasaulio salyse butų gerbiamos moterys ir vertinamas jų
svarbus indelis visuomenes gyvenime. Kad seimose, bendruomenese bei
grupese plistų Šventojo Rožinio maldos už evangeližačiją ir taiką praktika.
***Uz artejancias rekolekcijas visų OFS brolijų naujokams ir kandidatams.
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: PALAIMINTIEJI LUKEZIJUS IR BONADONA
Balandžio 28-ąją Bažnyčia mini tradičiskai
pirmuoju Trečiojo Šv. Prančiskaus Ordino nariu
laikomą palaimintąjį Lukežijų kartu su jo žmona
Bonadona. Galima apmąstyti jų dvasinį palikimą,
kuris mus sugrąžina prie pačių istakų to, ką siandien
vadiname Pasauliečių prančiskonų ordinu. Velykų
laike svęsdami naują gyvenimą Kristuje, turime
troskimą kartu atnaujinti ir savo prančiskoniską
gyvenimą, kurį mums liudija visų sventų
Prančiskoniskosios seimos protevių pavyždys.
Pirmieji hagiografiniai saltiniai apie Lukežijų ir Bonadoną yra gana
velyvi, siekiantys XIV ir XV amžius. Akivaiždu, kad jie mus pasieke
perdirbti ir pritaikyti prie to laikmečio hagiografijos stiliaus.
Lukežijus gime apie 1180-1200 metus valstiečių seimoje Gaggiano,
Chianti. Jis vede Bonadoną is pasiturinčios Borgo Marturi seimos, su kuria
jiedu susilauke keleto vaikų. Veliau Lukežijus įsitrauke į politiką ir tapo
vienos Toskanos politinių partijų lyderiu. Del įtemptos politines situačijos
seimai persikelus gyventi į Poggibonsi, Lukežijus sumaniai užsieme
verslu ir greitai tapo turtingas, o kartu ir labai sykstus.
Po vaikų netekties, apie 1220 metus Lukežijaus gyvenimas
dramatiskai pasikeite: paliestas malones jis visa sirdimi ir protu eme
ieskoti Dievo karalystes lobio. Šužavetas sv. Prančiskaus Asyžiečio (kurį
tikriausiai susitiko 1221 metais) pavyždžio ir evangelinių vertybių,
Lukežijus pasirinko atgailotojo gyvenimo budą, pasisvente intensyviai
maldai ir pasninkui bei pasidalino savo nuosavybe su vargsais. Pasak
tradičijos, Bonadona is pradžių nepritare Lukežijaus dosnumui, bet Dievo
Apvaiždos ženklų buvo įtikinta ir visa sirdimi prisijunge prie sio kelio. Vis
toliau žengdami atsivertimo keliu, sutuoktiniai isdalino visą savo
nuosavybę, pasilikdami tik mažą žemes sklypą, kurį Lukežijus dirbo tam,
kad jie galetų patys issilaikyti ir padeti vargsams. Šį savanoriską neturto
pasirinkimą patvirtina ir istorinis dokumentas, liudijantis 1227 metų
rugpjučio 7 dieną abipusiu sutuoktinių pritarimu įvykusį Bonadonos
namo pardavimą. Lukežijaus dosnumą įrodo ir jo ilgametis rupestis
Poggibonsi ligonines sergančiaisiais.
Daugybę metų gyvenę vaisingą atgailos gyvenimą sutuoktiniai susirgo
ir abu mire vos kelių valandų skirtumu 1241 metų balandžio 28 dieną
(pasak kitų saltinių, 1260 metų). Priemę sakramentus is Poggibonsi
vienuolyno gvardijono, Lukežijus ir Bonadona buvo palaidoti mažesniųjų
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brolių koplyčioje. Greitai eme plisti liaudies pamaldumas, o jam vis augant
bažnyčia buvo isplesta ir dedikuota sv. Prančiskui ir palaimintajam
Lukežijui. Šutuoktinių porai yra priskiriama daugybe stebuklų. 1331 metais
Lukežijaus svente tapo Poggibonsi miesto iskilme, kai jis tapo ofičialiu
miesto globeju kartu su sv. Laurynu. Nors Bonadona nebuvo paskelbta
palaimintąja, tačiau vietos tradičija ją taip vadina. Popiežius Inočentas XII
1697 metų kovo 27 dieną beatifikavo Lukezijų, o popiezius Grigalius XVI
1883 metų rugpjucio 23 dieną patvirtino jo garbinimą. Net nesant
pakankamai faktų, kad Lukežijus ir Bonadona buvo pirmieji Šv. Prančiskaus
Trečiojo ordino nariai, jų pasaulietinis gyvenimas yra aiskiai paženklintas
tikros atgailos dvasios ir prančiskonisko sventumo vaisių.
Lukežijaus ir Bonadonos liudijimas primena, kad prančiskoniskas
gyvenimo budas kyla is nuosirdaus atsivertimo į Ježaus Kristaus Ėvangeliją,
kuri mus praturtina Dievo karalystes lobiais ir islaisvina nuo savanaudisko
prisirisimo prie materialinių turtų. Šis nuolatinis atsivertimas įgalina
tarnauti savo broliams ir seserims, ypač vargsams ir kenčiantiems, bei
dosniai su jais dalintis savo dovanomis, talentais ir laiku. Lukežijaus ir
Bonadonos minejimas primena, kaip svarbu prančiskoniskas vertybes
perkelti į siandienos realijas, padaryti praktiskais musų tikejimą ir meilę
seimai bei visuomenei, kontempliatyvią maldą ir sakramentinį gyvenimą
sujungti su aktyvia meile artimui, ligonių slaugymu, solidarumu su vargsais,
kuriuose matome Kristų, bei pasirinkti paprastumu ir nuosirdžiu darbu
paženklintą gyvenimo budą.
Kartu su Bažnyčia melskimes: „Viešpatie Dieve, palaimintąjį Lukezijų
pašaukęs atgailai Tu jį padarei garsų savo pamaldumu ir artimo meilės
darbais. Jam užtariant ir jo pavyzdžiu tegul ir mes atnešime vertų atgailos
vaisių ir visada darysime gausius artimo meilės darbus. Prašome per Kristų
mūsų Viešpatį...“ (minejimo liturgijos pradžios malda).
OFS ir Jaupra generalinis dvasinis asistentas
br. Amando Trujillo Cano TOR

Klausimai apmąstymui:
1. Pasidalinkite, kaip suprantate, kas yra neturtas. Ar siuolaikineje
visuomeneje evangelinis neturtas is viso yra įmanomas?
2. Kaip per neturtą savo gyvenime galiu atrasti tikrąją laisvę?
3. Ko as asmeniskai arba kartu su savo brolija galečiau atsisakyti del
stokojančių brolių ir sesių poreikių?
Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:
Mt 13, 45-46; Mt 6, 25-34; Fil 2, 5-11.
OFŠ Regula 11 st.; Generalines Konstitučijos 15 st.
Užduotis: OFŠ ir Jaupra brolijoms kartu suorganižuoti seimų sventę,
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pakviesti į sią sventę savo seimų narius.

