ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Šį rudenį OFŠ kapitulos vyks ir načionalineje, ir tarptautineje brolijoje.
2017 m. rugsejo 15-17 d. Kaune vyks Lietuvos pasauliecių pranciskonų
ordino VI Načionalines tarybos Rinkimų kapitula. Pasauliečių prančiskonų
ordino XV Generaline kapitula vyks 2017 m. lapkričio 4-11 d. Romoje.
Prasome maldos uz siuos abu Ordinui svarbius įvykius.
Maloniai prasome, kad OFŠ brolijos, norinčios ugdymo menrastyje arba
internetiniame puslapyje www.ofs.lt publikuoti savo naujienas, renginių
anonsus, nekrologus ir straipsnius apie įvykusius renginius, tvarkingai
suredaguotą informačiją siųstų el.pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com.
Vilniaus regiono taryba kviečia visus pasauliečius prančiskonus, jų
seimų narius ir prančiskoniskąjį jaunimą balandzio 22 dieną atvykti į
Dievo Gailestingumo atlaidus Vilniuje. Šventes programa: 11.00-11.40 val.
Švč. M. Marijos 7 dziaugsmų rozinio malda Ausros Vartų koplyčioje; 13 val.
sv. Misios Dievo Gailestingumo sventoveje. Po sv. Misių – agape Vilniaus
Šv. Mikalojaus parapijos namuose. Telefonas pasiteirauti: 8 614 50935.

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 41 (2017 m. balandis)

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Uz jaunus zmones, kad jie moketų dosniai atsiliepti į savo pasaukimą ir
rimtai apsvarstytų galimybę pasisvęsti Viespačiui kunigysteje arba
pasvęstajame gyvenime.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz Venesuelos, Filipinų načionalines brolijas ir penktąjį AzijosOkeanijos kongresą. „Teve musų...“
*** Prasome maldos uz pasirengimą III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresui,
kuris vyks 2018 m. rugpjučio 20-26 d. Lietuvoje.
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 )

Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien,
tas pats ir per amžius. Hbr 13, 8

Mylimieji,
Jis nepanaikino kančios, bet užnešė visą mūsų kančią ant Kryžiaus ir ją
perkeitė. Jis nepadarė mūsų šventais, bet parodė pavyzdį, kaip tokiais tapti.
Jis nevengė mirties, bet mirė ant Kryžiaus ir prisikėlė, kad mes turėtume
gyvenimą, kad apsčiai jo turėtume.
Su šv. Velykomis! Pax et Bonum!
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba
Virginija Mickutė OFS, Rasa Mačiulionienė OFS,
Monika Midverytė OFS, Mindaugas Taškūnas OFS,
Natalija Verbickienė OFS, Rimantas Radzevičius OFS,
Rokas Žeimys ir br. Antanas Blužas OFM
Šv. Velykos, 2017 1
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: OFS IR GAILESTINGUMO DARBAI ŠIANDIEN
Uzdarydamas Gailestingumo jubiliejų popiezius Prančiskus
sake: „Nors šventosios Durys uždaromos, mums visada lieka
atviros tikrosios gailestingumo durys, kurios yra Kristaus Širdis“.
Gailestingumo darbus kunui ir sielai randame Ėvangelijoje (zr. Mt 25, 35-36),
juos apibrezia ir Katalikų Baznyčios Katekizmas (zr. KBK 2447). Šiandien
gailestingumo darbus apmąstysime OFŠ Regulos naujumo perspektyvoje, o po to
pazvelgsime, ką apie juos kalba OFŠ dokumentai.
Dabartinės OFS Regulos naujumas. Palaimintojo popieziaus Pauliaus VI
apastaliskuoju laisku Seraphicus Patriarca 1978 m. birzelio 24 d. patvirtinta OFŠ
Regula yra giliai pazymeta Vatikano II Šusirinkimo baznytines reformos
(zr. Regula, 3). Tai yra konkretus Šusirinkimo mokymo apie visuotinį pasaukimą
į šventumą (žr. LG 5) ir pasauliečių dalyvavimą Baznyčios gyvenime ir misijoje
(zr. LG 4) pritaikymas. Lygindami 1978 m. Regulą su ankstesnemis regulomis
iskart pastebime revoliučinį elementą – čentre yra Kristus ir Jo Ėvangelija.
Tiesiausias kelias į Šusirinkimo pradetą Baznyčios atsinaujinimą – tai su
sv. Prančiskaus paprastumu tą atsinaujinimą pradeti nuo Kristaus ir Ėvangelijos.
Pirmojoje Reguloje Memoriale Propositi rasoma: „priklausantys brolijai
tesirengia kukliais, nespalvotais drabužiais“, tai reiskia, kad pirmiausia demesys
skiriamas narių isorei. Panasus normatyvai taikomi abstinenčijai, pasninkui,
maldos gyvenimui, sakramentams, ligonių lankymui, narių laidotuvems ir t.t. Tuo
tarpu Pauliaus VI Reguloje sios normos dingsta (zr. Regula, 4). OFŠ Regulos
saltinis nebera daugybes isorinių pamaldumų ar meiles darbų praktika, bet
Ėvangelijos įvykdymas ir Jezaus Kristaus asmens sekimas. Žinome, kad zmonija
negaletų issigelbeti, net jeigu ir padarytų visus įmanomus gerus darbus. Šavo
isgelbejimą Dievas laisvai dovanoja Jezuje Kristuje. „Jėzus Kristus yra Tėvo
gailestingumo veidas“ (pop. Pranciskus, Misericordiae vultus, 1). To, kuris priima
Jezų Kristų kaip savo Viespatį ir Gelbetoją bei leidziasi vedamas Jo Dvasios,
gailestingumo darbai yra lyg geri gero medzio vaisiai (zr. Mt 7, 17) arba per
krastus tekantis geras vynas. Del zmogaus sirdyje giliai įsisaknijusio blogio is
isores geri darbai be Jezaus viespatavimo gali greitai iskreipti patį gailestingumą.
Britų rasytojas ir zurnalistas Graham Hančočk smerkia vadinamąją „labdaros
industriją“, kuri galiausiai vargsus tik dar labiau nuskurdina, o turtingus padaro
dar turtingesniais, vadindamas ją gerio ir Ėvangelijos korupčija.
Generalines Konstitučijos dar aiskiau mums kalba apie kristočentriskumą
(zr. GK, 9.1). Tai nereiskia, kad gailestingumo darbai nesvarbus, tačiau butina
stebeti, jog uzsiemę „gerio“, kuris pats is savęs negali isgelbeti pasaulio, kurimu
is akių nepamestume paties Gelbetojo. Todel Regula pasauliečius prančiskonus
kviečia į nuolatinį atsivertimą ir kasdienę atgailą, nedetalizuodama jos formų.
Gailestingumo darbai yra tikinčiojo sirdyje ir Baznyčioje vykstančio atsivertimo
vaisiai (zr. Mt 23, 26).
OFS ir gailestingumo darbai kūnui (žr. Mt 25, 35). „Jėzus šiuos
gailestingumo darbus išvardija savo mokyme, kad galėtume pasitikrinti, ar
2 gyvename kaip jo mokiniai, ar ne“ (pop. Pranciskus, Misericordiae vultus, 15).
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Gyvenimas brolijoje ir visuotiniame Ordine suteikia galimybę daryti bendrus
darbus, kurie visuomet tures didesnį svorį nei sudeti visų pavieniui padaryti darbai.
Čia meiles darbai suprantami tiek pačioje brolijoje, tiek už jos ribų (žr. Regula, 25).
Regula Memoriale Propositi raso, kad kasmenesiniuose susitikimuose visi turejo
aukoti į bendrą fondą, kurio lesomis buvo selpiami vargsai. Brolija, kuri rupintųsi
padeti kitiems, kai jos nariams truksta butiniausių dalykų, priestarautų pati sau ir
rizikuotų papiktinti tuos, kuriuos turi evangelizuoti (zr. Jn 13, 35). Škiriamasis
baznytines bendruomenes zenklas yra tarpusavio meile (zr. Regula, 22). Meile
tiesoje visuomet nustato prioritetus. Šiais laikais, kai popiezius Prančiskus mokymu
ir pavyzdziu kviečia ypatingai rupintis vargsais, sis kvietimas yra skirtas kiekvienai
baznytinei bendruomenei, o labiausiai – prančiskonams. Popiezius Benediktas XVI
visuomenę, kuri nesirupina savo vargsais, pavadino nezmogiska ir nedora. Taigi
OFŠ brolija, neribodama meiles darbų horizontų, bet suvokdama, kad priemones
visuomet yra ribotos, pirmiausia turi pareigą pasirupinti stokojančiais savo nariais.
Štai ko is pasauliečių prančiskonų reikalauja Generalines Konstitučijos (zr. GK 18).
OFS ir gailestingumo darbai sielai (žr. Mt 9, 36). Is visų gailestingumo darbų
sielai norisi isskirti pikta darančio sudraudimą. Nusidejelis yra aklas, skubantis
sugriauti aplinkinius ir save zmogus. Jo sudraudimas yra didziulis meiles darbas,
rimta pranaso atsakomybe (zr. Ėz 33, 8). Tyla yra bendrininkavimas. Šiais
realiatyvizmo ir individualizmo laikais reikia dideles meiles ir drąsos sudrausti
esančius klaidoje. Dabartines Regulos prologu pasirinktas Šv. Prančiskaus
paraginimas atgailos broliams ir seserims dar zinomas kaip Laiskas visiems
tikintiesiems. Antroji sio paraginimo dalis yra grieztas nusidejelių perspejimas.
Šiandien daugelis neisdrįstų tokių zodzių pasakyti pries auditoriją, bet veikiausiai
galetų platinti lankstinukuose. Is Baznyčios Regulą gavusiems pasauliečiams
prančiskonams skleisti sį sv. Prančiskaus paraginimą reiskia ypatingu budu
dalyvauti savo Šerafiskojo Tevo, kuris taip trosko visus nusiųsti į Rojų, darbe.
Perspeti gyvenantį nuodemeje – tai ieskoti didesnio gerio ne vien asmeniui, bet ir
visuomenei. Šv. Prančiskus buvo tikras, kad raso įkveptas Šventosios Dvasios, todel
jis daznai suteikdavo ypatingą palaiminimą visiems, kurie sią zinią perduos toliau:
„Ir telaimina Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia tuos, kurie šiuos žodžius priima,
supranta ir perrašę siunčia kitiems, jeigu jie atkakliai ištvers taip iki galo“.
Visuotinė gailestingumo dimensija. 2016 m. duomenimis OFŠ turejo 250-350
tukst. narių, pasklidusių po 116 pasaulio salių, ir veikiančias 79 načionalines
brolijas. Ordino vienybe kiekvienam nariui ir kiekvienai brolijai suteikia galimybę
daryti gailestingumo darbus visuotiniu lygmeniu. 2009 m. CIOFŠ Prezidiumas
siunte delegačiją į Haitį padeti broliams ir seserims, nukentejusiems nuo zemes
drebejimo, o vykdomas Haičio projektas į pagalbą įtrauke visą Ordiną. Taip pat ir
įvairių lygių brolijoše nuolat vykdoma daugybe gaileštingumo iniciatyvų. Brolijoše
patiriamo gailestingumo, kurį galime vadinti solidarumu, praktika leido Ordinui
įgyvendinti daugelį projektų, škirtų višo pašaulio štokojantiešiemš. Galų gale
prevenčija yra kilnesne uz gydymą, o skurdo prevenčija – uz jo pasekmių naikinimą.
Todel dabartines Regulos siulomas visuotines brolystes, taikos ir teisingumo
skatinimas Pasauliečių prančiskonų ordinui yra kilnus skurdo įveikimo kelias.
Parengė OFS ir Jaupra generalinis dvasinis asistentas br. Francis Bongajum Dor OFMCap

3

