ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Primename, kad ataskaitas uz praejusius metus ir nario mokesčio
žiniaraščių kopijaš vietinių brolijų taryboš turi pateikti regioninemš
taryboms iki sausio 5 d., o regionines tarybos – Načionalinei tarybai iki
sausio 15 d. el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com. Iskilus klausimams del
ataskaitų kreipkites į načionalinį sekretorių Mindaugą Taskuną OFŠ
telefonu 8 698 40337, del nario mokescio ziniarascių – į nacionalinę
ekonomę Nataliją Verbičkienę OFŠ telefonu 8 683 51789.
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!
Vilniaus Šv. Prančiskaus ir sv. Bernardino pasauliečių
prančiskonų brolija kviečia į Advento rekolekčijas, kurios
vyks gruodzio 16-18 d. Trinapolio rekolekčijų namuose.
Daugiau informačijos apie rekolekčijas teiraukites telefonu
8 686 98575 (Anastazija) ir el.pastu info@trinapolis.eu.

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 37 (2016 m. gruodis)

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad visame pasaulyje neliktų tokio gedingo dalyko kaip vaikų kareivių
verbavimas. Kad Ėuropos tautos is naujo atrastų gyvenimo dziaugsmą ir
viltį teikiančios Ėvangelijos grozį, gerį ir tiesą.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz Prančiskučius. Uz Kenijos ir Čado načionalinių brolijų Rinkimų
kapitulas. „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 )

Dievo Motinos Nekaltai Prasidėjusios figūra,
kitaip vadinama „Baltąja Mergele“ arba Besilaukiančia Dievo Motina.
Nežinomo skulptoriaus darbas mažesniųjų brolių konventualų
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje Vilniuje.

Tota pulchra es, Maria.
Et macula originalis non est in Te.
Tu gloria Ierusalem,
Tu laetitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri,
Tu advocata peccatorum.
O Maria, O Maria!
Virgo prudentissima,
Mater clementissima.
Ora pro nobis, intercede pro nobis.
ad Dominum Jesum Christum.
Antifona Nekaltojo Prasidėjimo iškilmei
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Pradėkime iš naujo, broliai!

Pradėkime iš naujo, broliai!

UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: Maldos galia
Gereonas Goldmannas OFM – mažesnysis brolis, II Pasaulinio
karo metu tarnavęs Vermachte ir SS, sesučių vienuolių maldų
dėka karo sąlygomis gavęs pirmalaikius kunigystės šventimus,
ištvėręs karo ir belaisvių stovyklų siaubą, o vėliau net 40 metų
praleidęs misijoje Japonijoje. Jo gyvenimo liudijimas, surašytas
autobiografijoje „Tavo sparnų ūksmėje. Pranciškonas
Vermarchte ir SS“ (išleido UAB „Vox Altera“, 2014), daugelyje
vietų pasakoja apie milžinišką maldos galią.
Po keturiolikos dienų kovos veiksmų buvome visiskai pervargę. Daug karių
iskrito is rikiuotes – zuvo, buvo suzeisti ar pateko į nelaisvę. Kai mus pakeite,
įsikūrėmė ankstamė slėnyjė aūkstai iskilūsių kalnų papėdėjė. Iki jūros būvo
tikriausiai du, iki fronto galbut trys kilometrai, be to, dar mus skyre ir kalno
ketera. Mazdaug astuntą ar devintą valandą vakaro tolumoje pasigirdo sunkiųjų
pabuklų suviai. Šaude, zinoma, amerikiečiai, nes mes sunkiųjų ginklų
nebeturejome. Apsaudymas truko kelias valandas, po to pradejo plusti
suzeistieji. Ankstame slenyje guldziau juos ant plikos zemes po alyvmedziais ir,
kiek pajegiau, teikiau pagalbą. Pavargęs ir issekęs triusti pabaigiau jau po
vidurnakčio. Mano akimis, trisdesimt suzeistųjų gulejo saugiai: daugelis miegojo,
keli, sunkiai suzeisti, be vilties isgyventi dejavo. Baigęs visus darbus ir paskyręs
du sargybinius, vieną slenyje, kitą ant kalno slaito, atsiguliau ir uzmigau. Štaiga
pabudau nuo suktelejimo. Mieguistas tariausi supratęs zodzius „greitai“ ir
„kasti“. To negalejo buti. Gal į mane kreipesi kuris nors is suzeistųjų? Taciau visi
gulejo ramus, du jau buvo mirę. Pazvelgiau į laikrodį: antra valanda nakties. Vel
atsiguliau ir tą akimirką isgirdau garsiai ir aiskiai susunkant:
– Tučtuojau kelk, nedelsdamas kask apkasą!
Šupykau, tikriausiai sargybinis nori mane paerzinti. Šubariau, kad liautųsi
kvailai sukavęs.
– Bet, pone puskarininki, čia niekas nesauke, – tvirtino jis.
Kitas sargybinis irgi patikino – visur ramu. Bet kas tada sauke? Juk aiskiai
girdejau zodzius. Miegams issilaksčius, atsiremiau nugara į medį ir pazvelgiau į
žvaigždeš. Apeme ligi tol nepatirtaš nerimaš. Ir štai šukšniš nuaidejo trečią kartą,
skvarbiai, kone grasinamai:
– Pats metas! Tučtuojau kask apkasą!
Perpykęs pasokau ir susukau:
– Katras čia man neduoda ramybes?
Isgirdę mano balsą, atleke abu sargybiniai pasiteirauti, ko taip rekauju vidury
nakties.
– Argi negirdejote balso, nuo kurio aidejo visas slenis?
Abu komiskai susizvalge. Vienas burbtelejo, kad tikriausiai susapnavau, o
kitas tik reiksmingai palingavo galvą…
As net neabejojau balsą girdejęs. Mane is naujo apeme baime ir nerimas.
2 Šutrikęs emiausi to, ko nedariau per visą kampaniją: čiupau kirtiklį bei kastuvą ir

kaip pamisęs puoliau rausti apkasą. Neįpratęs prie tokio darbo, greitai prisivariau
ant rankų puslių. Austant pabudo nestuvininkai ir nustebę apstojo mane:
puskarininkis dirba, naktį, pirmą kartą! Nesinas rytine kava, prisiartino mano
vairuotojas. Apstulbęs pazvelge į mane, kai liepiau kuo skubiau issikasti apkasą, jei
nori pamatyti zmoną ir vaikus. Kai pasiteiravo, kuriems galams, atsakiau, kad dabar
neturiu laiko ir paaiskinsiu veliau. Jis pazinojo mane kaip ramų zmogų,
nesisvaistantį skubotais įsakymais, ir, nustebintas mano elgesio, pats pradejo
darbuotis kirtikliu ir kastuvu. Kiti kareiviai smaikstavo, girdi, pratrukęs virusas
uzkrete dar vieną. Kai apkasas jau buvo reikiamo dydzio, issiropsčiau ir apsivilkau
marskinius, kurių krutines kiseneje buvo Švč. Šakramentas. Dabar galejau siek tiek
atsikvepti nuo neįprastų pastangų. Taigi maloniai issitiesiau apkase. Kai pazvelgiau
aukstyn, sukauste siaubas: aukstai virsuje ratus suko desimt, dvylika pavojingų
lektuvų, turinčių du fiuzeliazus. Bombonesiai, taip daznai atnesdavę mums prazutį!
– Pavojus! – susukau.
Visi nejudedami stovejo tikedamiesi, jog musų neaptiks. Bet jau buvo per velu.
Kaip vanagai lektuvai nere į ankstą slenį ir ismete bombas. Kariai strimgalviais
puole ieskoti kokios nors priedangos. Štaiga smestelejo mintis: „Greičiau ant pilvo!“,
mat gulejau ant nugaros. Kai apsiverčiau, noredamas apsaugoti Švenčiausiąjį,
pasipyle plieno, akmenų, zemes ir dulkių liutis. Šiek tiek rankomis atsispaudziau
nuo zemes, kad galečiau įkvepti oro. Po 20 minučių mane is apkaso be sąmones
istrauke kareiviai, pasibaigus antpuoliui atskubeję į pagalbą is uosto. Po ilgo
dirbtinio kvepavimo atsigavęs pamačiau, kad nesuzeisti likome tik vairuotojas ir as,
isskyrus kelias mazas skeveldras mano nugaroje. Kiti zuvo arba buvo sunkiai
suzeisti. Mirtis ankstame slenyje siurpiai pasienavo. Kas mane pasauke vidury
nakties? Kas įspejo ir isgelbejo? Po trijų savaičių is Fuldos atejo sesers Šolanos
[vienuole sesuo Šolana nuo pat Gereono mamos mirties, kada jam buvo astuoneri,
dvidesimt metų kasdien uz jį meldesi ir aukojosi, kad Gereonas taptų kunigu, – red.
past.] laiskas. Jame ji rase: „Naktį staiga nubudau ir nebegalejau uzmigti: pajutau
baisią baimę del tavęs. Nuejau į koplyčią ir ten kelias valandas uz tave meldziausi.
Tai vyko antrą valandą nakties. Prasau, parasyk, ar ko nors nenutiko.“ Laiskas buvo
parasytas rytą po tos nakties, kai girdejau garsiai saukiantį balsą. Nuo tos dienos
dar labiau nei anksčiau emiau melstis Angelui Šargui, kurį, kaip zinojau, taip
nuosirdziai gerbe geroji sesuo.
Pagal knygą „Tavo sparnų ūksmėje. Pranciškonas Vermarchte ir SS“, 83-84 psl.

Klausimai apmąstymui:
1. Pasidalinkite brolijoje, ar esate tureję panasių maldos galios patirčių.
2. Ar istikus sunkumams su pasitikejimu kreipiuosi į Viespatį, ar pirmiausia
bandau juos įveikti savo jegomis?
3. Pasidalinkite, kas labiausiai maitina jusų maldos gyvenimą, padeda islaikyti
istikimybę maldoje ir uzdega norą melstis.
Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:
1 Šam 1, 1-18; Mk 11, 20-25; Jok 5, 13-18
OFŠ Regula 8 st. ir Generalines Konstitučijos 12.3 st.
Šventojo Prančiskaus ziedeliai, 17
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