ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Špalio 8 d. Kaune vyks Lietuvos prančiskoniskojo jaunimo brolijos
Metine asambleja, kurioje kviečiami dalyvauti ir visi OFŠ broliski vadovai.
Asamblejos metu Jaupra Načionaline taryba pateiks metines veiklos ir
finansinę ataskaitas, bus pristatyta metų ugdymo tema ir planuojami
svarbiausi metų renginiai. Registračija į asambleją vyksta iki spalio 4 d.
el. pastu: zivile.aleksandraviciute@gmail.com. Prasome visų maldos uz
prančiskoniskąjį jaunimą!
Norintys paremti mazesniųjų brolių misiją Šventosios Žemes
kustodijoje 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 Šventajai
Žemei“. Viešpatš teatlygina už jušų došnumą!
Mazesniųjų 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).

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 35 (2016 m. spalis)

Spalio 3 dieną visa Pranciškoniškoji šeima švenčia

ŠV. PRANCIŠKAUS TRANZITĄ

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad zurnalistai, atlikdami savo darbą, visuomet vadovautųsi pagarba
tiesai ir stipriu etikos jausmu. Kad Pasauline misionierių diena visose
kriksčionių bendruomenese atnaujintų dziaugsmą ir atsakomybę skelbti
Ėvangeliją.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz Šeimą. Uz Kroatijos, Prančuzijos, Tanzanijos ir Indijos načionalinių
brolijų Rinkimų kapitulas. Uz CIOFŠ Prezidiumą. Uz broliskus ir
pastoračinius vizitus JAV, Kuboje ir Kanadoje. „Teve musų...“
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)
Načionaline ugdymo magistre Monika Midverytė OFS (tel. 8 678 22052; monikaofs@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 – Marijona Sinkevičienė OFS (8 658 83586; marsinkev@gmail.com )
Vilkaviskio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudzevičius@gmail.čom )
Šiaulių regiono – Genovaitė Marcinkutė OFS (8 653 56249; genutemarč@gmail.čom )

ĮVADAS
Skaitovas: Pranešdamas visam ordinui apie Šv. Pranciškaus mirtį, brolis Elijas
kalbėjo: „Mūsų tėvas bei brolis Pranciškus sugrįžo pas Viešpatį, spalio ketvirtosios
dienos, sekmadienio, pirmą nakties valandą“. Jis prašė visų brolių melstis už velionį:
„Švęskime iškilmingą vigiliją, taip vadinamas budynes“. Tęskime šią seną tradiciją,
suburiančią šį vakarą visus Šv. Pranciškaus brolius ir seseris velykinio džiaugsmo
šviesoje švęsti mirtį, ar tiksliau Pranciškaus Asyžiečio perėjimą iš šio pasaulio į
nesibaigiantį gyvenimą. Pats Pranciškus pirmasis atšventė savo mirtį. Jis išgyveno
kiekvieną savo mirimo akimirką kaip liturgiją, savo ruožtu perteikiančią jo
Viešpaties Kančios paskutines valandas. Pasiruoškime ir mes kartu su Pranciškumi
išgyventi pabaigos, tampančios pradžia, slėpinį.
PRADŽIOS APEIGOS
Kunigas: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Visi: Amen.
Kunigas: Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis.
Visi: Ir su tavimi.
Kunigas: Melskimės. Dangiškasis Tėve, per neturtą bei nuolankumą mūsų
Serafiškąjį Tėvą Pranciškų padarei pačiu ištikimiausiu Jėzaus Kristaus atvaizdu.
Padėk ir mums su Tavo tarno Pranciškaus džiaugsmu bei garbingumu sekti Tavo
Sūnų. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Visi: Amen.
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Pradėkime iš naujo, broliai!

UGDYMO MEDŽIAGA

Pradėkime iš naujo, broliai!

- Tęsinys (pradžia 1 p.) -

Skaitovas: Tąsyk vienas brolis jam tarė:
Brolis: Tėve, tavo gyvenimas bei elgesys buvo ir yra šviesa bei pavyzdys ne tik tavo
broliams, bet ir visai bažnyčiai. Taip bus ir su tavo mirtimi, kuri tavo broliams ir
kitiems teiks liūdesį bei skausmą, tau betgi – paguodą bei begalinį džiaugsmą: juk
iš didžio vargo persikelsi į dar didesnį poilsį, iš daugelio skausmų bei išbandymų – į
tikrus begalinius turtus ir iš šios laikinos mirties – į amžinąjį gyvenimą, kur išvysi
Viešpatį, savo Dievą, veidas į veidą, kai tuo tarpu čia taip karštai bei aistringai jį
mylėjai. Tėve, tu turi žinoti, kad, jei jau Viešpats neatsiunčia išgijimo iš dangaus, tai
tavo liga yra nepagydoma, ir kaip sakė gydytojai, tau gyventi liko labai mažai.
Skaitovas: Tada tai girdėdamas Pranciškus, nepaisydamas dar labiau paūmėjusių
skausmų, atrodė naujo džiaugsmo perkeistas. Jis mat išgirdo, kad sesutė mirtis
dabar jau buvo visiškai čia pat.
BROLIŲ PALAIMINIMAS
Skaitovas: Po to Šventasis pakėlė rankas į dangų, šlovindamas savo Kristų, nes
galėjo ateiti pas jį visiškai laisvas, norėdamas parodyti, jog visame kame yra
tobulas savo Dievo – Kristaus sekėjas. Broliams ir sūnums, kuriuos nuo pat pradžios
mylėjo, parodė savo meilę iki galo. Sukvietė visus brolius, buvusius namuose, ir
stengdamasis numalšinti skausmą, jų parodytą dėl besiartinančios mirties, juos su
tėvišku švelnumu ragino mylėti Dievą. Ilgai kalbėjo apie nuolankumo dorybę ir apie
pareigą lakytis neturto, labiau už viską patardamas laikytis šventosios Evangelijos.
Kol visi broliai buvo apsupę, ištiesė savo dešinę ranką link jų ir uždėjo ant galvos
kiekvienam, pradėdamas nuo savo vikaro. Tada tarė:
Pranciškus: Sudie, manieji vaikeliai, gyvenkite Dievo baime ir su ja visada likite!
Kadangi artinasi išbandymo ir kančios valanda, palaiminti tie, kurie ištvers tai, ką
pasirinko! O aš skubu pas Viešpatį ir jus patikiu Jo malonei.
Skaitovas: Ir palaimino visus buvusius ten ir visame pasaulyje bei ateisiančius po
jų brolius.
DUONOS LAUŽYMAS
Skaitovas: Kol broliai liejo karčias ašaras ir sielodamiesi verkė, jis liepė atnešti
duonos, ją palaimino, laužė ir davė valgyti kiekvienam po gabaliuką. Taip buvo
prisiminta Švenčiausioji Vakarienė, kurią Viešpats šventė su savo mokiniais
paskutinį kartą. Kaip švelniai Pranciškus mylėjo savo brolius!
Pranciškus: Mano Viešpatie Dieve! Tu nori visų žmonių išgelbėjimo ir jau nuplovei
mūsų nuodėmes Jėzaus Kristaus krauju, mirusio ant kryžiaus už mus. Suvienyk mus
Tavęs šlovinimui už atgaivinantį maistą ir visas kitas Tavo dovanas. Per Kristų
mūsų Viešpatį. Visi: Amen.
[Laužoma ir dalijama duona]
EVANGELIJA
Skaitovas: Po to paprašė Evangelijų knygos ir paprašė, kad būtų jam paskaitytas
Evangelijos pagal Joną skyrelis, prasidedantis žodžiais: „Tai buvo prieš Velykų
šventes...“
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[Kunigas skaito iš Evangelijos pagal Joną – Jn13, 1-5.12-15]

PSALMĖ
Skaitovas: Tai buvo tikras žmogus ir krikščionis, visą gyvenimą mokęsis mėgdžioti
gyvąjį Kristų ir kiek galima labiau su juo supanašėti: mirdamas su mirštančiu, miręs
su mirusiu. Štai kodėl jis nusipelnė garbės savo kūne nešioti regimą Kristaus atvaizdą.
Jis iš tiesų norėjo viskuo supanašėti su nukryžiuotu Kristumi, kursai varganas,
kenčiantis ir nuogas liko kabėti ant kryžiaus. Štai kodėl jau savo atsivertimo pradžioje
jis stojosi nuogas prieš vyskupą. Todėl ir savo gyvenimo pabaigoje panoro nuogas
išeiti iš šio pasaulio ir aplink jį susibūrusiems broliams klusnumo bei meilės vardan
įsakė, kad po mirties jį paliktų nuogą ant plikos žemės tiek, kiek reikia ramiai nueit
mylią. Likusias dienas jis praleido giedodamas gyriaus psalmes, kviesdamas savo
mylimiausius brolius su juo šlovinti Kristų. Ir šįsyk užtraukė:
Pranciškus:Savo balsu sušukau Viešpačiui, savo balsu paprašiau Viešpaties pagalbos.
[Giedama 142 psalmė]
SAULĖS GIESMĖ
Pranciškus: Jei Viešpats nori, kad greičiau mirčiau, tai pakvieskite brolį Angelą ir
brolį Leoną, kad padainuotų man apie sesutę mirtį!
Skaitovas: Tiedu atsistoję jo akivaizdon, kupini skausmo ir sielvarto, užtraukė sesutės
saulės ir kitų Viešpaties tvarinių giesmę, kurią pats Šventasis buvo sukūręs. Tada jis
pridėjo dar kelias eilutes apie sesutę mirtį prieš paskutinį posmelį, tardamas:
Pranciškus: Būk išliaupsintas, Viešpatie mano, per sesutę mūsų kūniškąją Mirtį, nuo
kurios nei vienas žmogus gyvas pasprukti negali. Vargas tiems, kurie mirs sunkiai
nusidėję! Tačiau laimingi atsidūrę tavo švenčiausioje valioje, nes mirtis antroji
nepadarys jiems jokio blogio.
[Giedama Saulės arba Kūrinijos giesmė]
SESUTĖ MIRTIS
Skaitovas: Galiausiai išmušė jo valanda, ir jis laimingai žengė link savo Dievo. Tada
išsipildė visi Kristaus slėpiniai...
[Tylos pauzė, po jos giedama antifona „Salve sancte Pater“]
PABAIGOS MALDA
Visi: Prisimink visus savo vaikus, o Tėve, kurie visokių pavojų slegiami, tik netobulai,
kaip pats matai, išgali sekti Tavo pėdomis. Duok mums jėgų atsilaikyti, apvalyk mus,
idant taptume vis tobulesni, suteik mums džiaugsmo, kad duotume vaisių, išliek mums
bičiulystės ir maldos dvasią, idant įgytume nuolankumo, kokį turėjai Tu,
laikytumėmės neturto, kuriam buvai ištikimas Tu, būtume verti meilės, kuria Tu
mylėjai nukryžiuotąjį Kristų, kuris su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja
per amžius. Amen.
Kunigas: Serafiškojo Tėvo Pranciškaus pavyzdys bei užtarimas tesustiprina jus
vienybei su šventaja Bažnyčia ir katalikų tikėjimu, idant gyventumėte broliškumu,
neturtu, nuolankumu bei Šventąja mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelija.
Kunigas: Viešpats su jumis. Visi: Ir su tavimi.
Kunigas: Viešpats jus tepalaimina ir tesergi. Visi: Amen.
Kunigas: Tenusišypso jums Jo veidas ir teparodo Jis jums savo švelnumą. Visi: Amen.
Kunigas: Tepažvelgia į jus, suteikdamas jums savo darną ir sveikatą. Visi: Amen.
Kunigas: Tepalaimina jus Visagalis Dievas: Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia,
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pasilikdamas su jumis per amžius. Visi: Amen.

