ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
2016 m. rugpjucio 27-28 d. Kretingoje vyks Pranciskoniskosios seimos
Gailestingumo svente, skirta pamineti 25 metus kaip Lietuvoje atsikure
OFŠ, 15 metų kaip Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordinas buvo
pripažintas tarptautines brolijos, 10 metų kaip Lietuvoje įsikure Jaupra,
800 metų Porciunkules atlaidams ir Ypatingąjį Gailestingumo Jubiliejų.
Daugiau informačijos apie sventę pasirodys jau netrukus.
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino Vilniaus regiono brolija
kviečia pirmaisiais menesio penktadieniais kartu eiti Vilniaus Jeružales
Kalvarijų kryžiaus kelią ir apmąstyti musų Atpirkejo kančią. Kryžiaus kelio
pradžia – 15 val. nuo Švč. M. Marijos Šopulingosios koplyčios. Šv. Misios –
19 val. Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryziaus Atradimo baznycioje.
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).
Jei norite savo parapijose platinti dežutes su naturalaus bičių vasko
žvakutėmis ir taip sukaupti papildomų lėsų savo brolijos rėikmėms,
tiesiogiai kreipkites į brolį Modestą Žadvydą OFŠ telefonu: 8 612 13357.
Norintys paremti mažesniųjų brolių misiją Širijoje gali savo auką
pervesti į sią sąskaitą: Kretingos Apreiskimo vienuolynas, į.k. 191153971,
sąsk. nr. LT044010041800032317, AB DnB bankas, banko kodas 40100,
mokejimo paskirtis „auka Širijai“. Viespats teatlygina už jusų dosnumą!
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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 )

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad senyvo amžiaus, atsidurę visuomenes užribyje ir vienisi žmones
turetų, taip pat ir dideliuose miestuose, progų bendrauti ir sulauktų
solidarumo. Kad seminarijų aukletiniai, novičijai ir novičijos sutiktų
Ėvangelijos džiaugsmu gyvenančių ugdytojų, kurie ismintingai juos ruostų
jų misijai.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Už broliską ir pastoračinį vižitą Italijoje. Už Dominikos Respublikos,
Ukrainos ir Bulgarijos načionalinių brolijų Rinkimų kapitulas. Už vižitą
Mianmare. „Teve musų...“
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Pradėkime iš naujo, broliai!

UGDYMO MEDŽIAGA

Pradėkime iš naujo, broliai!

Tema: OFS – kas esame ir kur einame?

2016 m. sausio – gegužės mėn. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas
visuose lygiuose atliko darbinės medžiagos „Kaip Pasauliečių pranciškonų ordinas
turėtų būti valdomas visuose lygiuose? OFS tapatybės ir prigimties apmąstymas“
analizę. Apibendrinusi visus gautus apmąstymus, Nacionalinė taryba pateikė CIOFS
Prezidiumui galutinę nacionalinės brolijos nuomonę ir pasiūlymus.
5 NACIONALINĖŠ BROLIJOŠ ŠTIPRYBĖŠ:
1. Lietuvos Pranciškoniškosios šeimos vienybė: stiprus rysiai tarp visų
trijų atsakų mažesniųjų brolių, sv. Klaros seserų, pasauliečių prančiskonų,
prančiskoniskojo jaunimo, įvairių prančiskoniskų kongregačijų seserų.
Bendradarbiavimo tarp Prančiskoniskosios seimos narių pavyždys yra nuo 2013
metų Marijos radijo eteryje transliuojama Prančiskoniskosios seimos laida
„Porciunkule“.
2. Stiprūs lyderiai, turintys tarptautinių ir nacionalinių renginių
organižavimo patirtį, ir kokybiškas renginių organizavimas.
3. Ordinui priklausančių narių amžiaus įvairovė.
4. Aktyvus načionalinių Jaupra ir OFŠ brolijų dalyvavimas tarptautiniuose
renginiuose ir jų organizavimas (V Ėuropos Jaupra kongresas 2009 m., III
Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresas 2018 m.).
5. Ordino brolių ir seserų pamaldumas.
5 NACIONALINĖŠ BROLIJOŠ ŠILPNYBĖŠ:
1. Abejingumas: brolijos susirinkimų nelankymas, nedegimas savo
pasaukimu, abejingumas Ordino reikalams, iničiatyvos trukumas „is apačios“,
apastalavimo trukumas, pasaukimų stoka.
2. Ugdymas: kompetentingų ugdytojų stoka, kandidatų pasaukimo istyrimo
trukumas, nuoseklaus ugdymo visuose lygiuose stoka, atsakingas pareigas
užimančių narių ugdymo stoka, menkas savo tapatybes pažinimas, dvasinių
asistentų trukumas.
3. Komunikacija: vidines ir isorines komunikacijos stygius visų lygių
brolijose.
4. Valdymas ir koordinavimas: lyderių trukumas, įvairiuose lygiuose
pasitaiko neatsakingo ejimo į tarybą atvejų del asmeninių ambičijų, tarnystes
nesupratimo ar isorinio spaudimo, vadovaujančių narių kompetenčijos stoka,
netolygus tarnaujančių žmonių darbo kruvis ir drąsos prasyti pagalbos
trukumas, turimų gebejimų ir narių talentų neisnaudojimas.
5. Vizija ir misija: vizijos ir veiksmų plano neturejimas, pagrindinių tikslų
užsibrežimo ir adekvataus savo galimybių įvertinimo trukumas.
5 NACIONALINĖŠ BROLIJOŠ PRIORITĖTAI:
1. Brolystės stiprinimas: brolijos viduje ir tarp įvairių lygių brolijų.
2. Ugdymo stiprinimas: kandidatų pasaukimo istyrimas, nuoseklus ugdymas
visuose lygiuose, atsakingas pareigas užimančių narių rengimas, ugdymo
magistrų ugdymas, dvasinių asistentų ugdymas, Prančiskoniskųjų saltinių
2 pažinimas (skaitymas, platinimas, leidyba).

3. Komunikacijos gerinimas: vidines ir isorines, horizontalios ir vertikalios
komunikačijos gerinimas visų lygių brolijose (t.y. užtikrinti informačijos sklaidą
brolijos viduje, tarp brolijų ir is aukstesnių lygių ateinančios informačijos
perdavimą kiekvienam Ordino nariui).
4. Valdymo ir koordinavimo tobulinimas: isankstinis pasirengimas rinkimų
kapituloms (atsakingesnis kandidaturų apmąstymas, atsižvelgiant ne į simpatijas, o
kompetenčijas ir gebejimą dirbti komandoje), atsakingų tarnysčių isskaidymas ir
darbų delegavimas, taryboms nepriklausančių narių įjungimas ir darbo grupių
sudarymas.
5. Vizijos ir misijos įsivardijimas: kryptingas veiklos organizavimas visų lygių
brolijose.
KONKRĖTUŠ PAŠIULYMAI, KAD ŠIĖ 5 PRIORITĖTAI BUTŲ ĮGYVĖNDINTI:
1. Brolystei stiprinti: sudaryti Šeptynių dziaugsmų rozinio maldos brolijose
grafiką; organižuoti broliskus susitikimus tarp vietinių brolijų; kiekvienai vietinei
brolijai prisiimti bent po vieną tarnystę (ligonių, senelių lankymas etč.); vietinese
brolijose burti Jaupra ir Prančiskučių grupes su OFŠ ir Jaupra načionalinių tarybų
pagalba.
2. Ugdymui stiprinti: tarybose atsakingai istirti kandidatų ir naujokų
pasaukimą pagal načionalines ugdymo programos rekomendačijas; regionuose
čentraližuotai ugdyti naujokus ir kandidatus; brolijose sistemingai naudoti
načionalinę ugdymo programą ir į ugdymo pročesą įtraukti dvasinį asistentą;
organižuoti ugdymo seminarus atsakingas pareigas užimantiems nariams ne tik
načionaliniu, bet ir regioniniu lygiu; reguliariai organižuoti ugdymo seminarus
dvasiniams asistentams; užtikrinti reguliarius regioninio dvasinio asistento
pastoračinius vižitus vietinese brolijose; kartu su brolija ir asmeniskai studijuoti
Prančiskoniskuosius saltinius; kurti bibliotekeles prie vietinių brolijų; načionaliniu
lygiu organižuoti bendras OFŠ ir Jaupra piligrimines keliones.
3. Komunikacijai gerinti: brolijose naudoti informacijos sklaidos ir ugdymo
menrasčio perdavimo planą; sudaryti už komunikačiją atsakingą komandą (kuri
rupintųsi tinklalapio ir Facebook paskyros atnaujinimu, informacijos is brolijų
surinkimu ir pagrindinių Ordino įvykių viesinimu).
4. Valdymui ir koordinavimui tobulinti: likus trims menesiams iki rinkimų
kapitulos visų lygių brolijose kartu apmąstyti kandidaturas; sudaryti darbo grupes
laikinoms ar ilgalaikems užduotims atlikti (mokymų organižavimo, vertimų darbo
grupe etč.); regioniniu ir načionaliniu lygiu organižuoti „pereinamuosius“ renginius
(rekolekcijas, seminarus, kongresus), kuriuos organizuotų vis kita brolija; skatinti
verslumą ir alternatyvių finansinių lesų paieskas brolijose (įvairus projektai,
rankdarbių pardavimas etč.).
5. Vizijai ir misijai įsivardyti: įsivardyti konkrečią načionalinę viziją ir misiją
pagal Ordino prioritetus; visų lygių tarybose užsibrežti pagrindinius tikslus ir
uždavinius kadenčijai; visų lygių tarybose susidaryti veiksmų planą, kuris leistų
susitelkti į svarbiausius darbus ir optimižuoti kruvį.
Užduotis: Aptarkite, nuo kokių konkrečių veiksmų savo brolijoje pradesite
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taikyti pasiulymus, skirtus načionalines brolijos prioritetų įgyvendinimui.

