ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Dalijames dziugia zinia, kad 2017 m. rugsejo 15-17 dienomis Kaune
vyksiančiai Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino VI Načionalines
tarybos Rinkimų kapitulai pirmininkaus CIOFŠ Prezidiumo nare ir
tarptautines Jaupra komandos koordinatore Andrea Odak OFŠ, o
Generalinių dvasinių asistentų konferenčijai atstovaus naujai paskirtas
generalinis dvasinis asistentas br. Pedro Zitha OFM.
Rugpjučio 19-20 d. Pakutuvenuose (Plunges r.) vyks
rekolekčijos, skirtos visų OFŠ brolijų kandidatams, o taip
pat visiems besidomintiems prančiskonisku dvasingumu ir
pasaukimu. Rekolekčijas ves načionalinis dvasinis
asistentas br. kun. Antanas Bluzas OFM. Kandidatus
rekolekčijose turi lydeti vietines brolijos ugdymo magistras
arba kitas uz jų ugdymą atsakingas amzinųjų įzadų brolijos
narys. Auka uz rekolekčijas – 10 Ėur vienam asmeniui. Reikia atsivezti savo
brevijorių (jei turite), rozinį, Šventąjį Rastą, rasymo priemonę ir uzrasus,
skanestų saldziam stalui, savo palapinę (jei neturite, bus galimybe gyventi
po stogu), miegmaisį, kilimelį, siltą apklotą ir maudymosi reikmenis.
Prasome vietinius ugdymo magistrus savo brolijų kandidatus į rekolekčijas
uzregistruoti iki rugpjučio 5 d. el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com.
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino Telsių regiono taryba
tradičiskai kviečia pasauliečius prančiskonus susitikti pirmąjį didziųjų
Žemaičių Kalvarijos atlaidų sestadienį. Liepos 8 d., 10 val., sv. Misios
bazilikoje, po jų – Kryziaus kelio kalnai ir agape. Laukiame brolių ir sesių
taip pat ir is kitų vyskupijų! Telefonas pasiteirauti: 8 655 12556.
Raginame įsigyti Prančiskoniskųjų saltinių knygą „Trijų draugų
legenda“. Vnt. kaina – 6,5 Ėur. Kreiptis el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com.
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 )

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 44 (2017 m. liepa)

Šv. Pranciškaus figūra Riečio slėnyje, Italijoje

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Uz musų brolius, nutolusius nuo tikejimo, kad jie, musų maldos ir
Ėvangelijos liudijimo padedami, galetų is naujo pajusti gailestingojo
Viespaties artumą ir vel atrastų kriksčioniskojo gyvenimo grozį.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz Žaliojo Kysulio, Honkongo, Kinijos, Indonezijos, Bolivijos ir
Pakistano načionalines brolijas. „Teve musų...“
*** Uz rugsejo 15-17 d. Kaune vyksiancią Nacionalinę Rinkimų kapitulą ir
lapkričio 4-11 d. Romoje vyksiančią Generalinę kapitulą.
*** Uz pasirengimą III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresui, kuris vyks
2018 m. rugpjučio 20-26 d. Lietuvoje.
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: DIEVO „SUVEDŽIOTI“ KRISTAUS SEKĖJAI
[tęsinys, pradžia Nr. 43]

Kristocentriškas tikėjimas
1978 m. Pauliaus VI apastaliskuoju laisku Seraphicus Patriarcha patvirtinta OFŠ
Regula turi kristočentriską dimensiją, kuri yra esminis pasauliečių prančiskonų
santykio su Dievu bruozas. Regula taip pat pristato, kaip svarbu OFŠ nariams
puoseleti gyvą ir gilų santykį su Šventąja Dvasia ir Dievu Tevu.
Kaip esminę Prančiskoniskosios seimos ypatybę Regula pateikia Kristaus sekimą.
Joje rasoma, jog pasauliečiai prančiskonai „laikosi musų Viespaties Jezaus Kristaus
Ėvangelijos, sekdami sv. Prančiskumi Asyziečiu, kuris Kristų padare savo gyvenimo
su Dievu ir zmonemis įkvepeju ir čentru“. Kristus yra „Tevo meiles dovana“ ir „kelias
pas Jį“, todel pasauliečiai prančiskonai turi uoliai skaityti Ėvangeliją, „eiti is
Ėvangelijos į gyvenimą ir is gyvenimo į Ėvangeliją“. Taip gyventi reiskia ieskoti „gyvo
ir veiksmingo Kristaus asmens broliuose, Šventajame Raste, Baznyčioje ir liturgijoje“.
Pasauliečių prančiskonų eučharistinio gyvenimo modelis yra sv. Prančiskaus, kuris
jaute didziulę pagarbą Dievo Šunaus Švč. Kunui ir Kraujui, tikejimas.
Per krikstą dalyvaudami Velykų slepinyje pasauliečiai prančiskonai pasaukti
„savo gyvenimu ir zodziu“ skelbti Viespaties prisikelimą. Evangelinis atsivertimas, į
kurį jie kaip „atgailos broliai ir seserys“ yra pasaukti, susideda is radikalaus ir
nuolatinio savo minčių ir veiksmų pritaikymo prie Kristaus. Jei pasauliečiai
prančiskonai nori sekti Jezaus, kuris buvo tikrasis Tevo garbintojas, pavyzdziu, malda
ir kontempliačija turi buti „jų buvimo ir veikimo siela“. Jie pasaukti susivienyti su
Jezaus atperkamuoju klusnumu pagal savo pasaulietinį luomą, sekti neturteliu ir
nukryziuotu Kristumi, liudijant Jį net „istikus sunkumams ar persekiojimams“.
Neturtingą ir nuolankų gyvenimą pasirinkęs Kristus yra paskatinimas
pasauliečiams prančiskonams deramai vartoti laikinąsias gerybes, supaprastinant
savo poreikius, ir save laikant gautų gerybių prievaizdais. Jie privalo priimti „visus
zmones kaip Viespaties dovaną ir Kristaus atvaizdą“, tapti broliais visiems, ypač
maziausiesiems, ir stengtis jiems „sukurti gyvenimo sąlygas, derančias Kristaus
atpirktiems kuriniams“. Šekimas Kristumi yra tapimo zmogiskesniu kelias ir savo
atsakomybių vykdymas „su ismanymu ir kriksčioniskos tarnystes dvasia“. Šantuoka
ir seimos gyvenimas turi liudyti „pasauliui Kristaus meilę savo Baznyčiai“.
Pasauliečiai prančiskonai ramiai priima artejančią Šeserį Mirtį kaip „galutinį
susitikimą su Tevu“, kadangi yra „įskiepyti į Kristaus Prisikelimą“.
Šventosios Dvasios įkvėpti
Regulos pradzia kalba apie aktyvų Šventosios Dvasios buvimą Baznyčioje,
pazadinantį dvasines seimas, tarp jų ir Prančiskoniskąją seimą, jungiančią
„pasauliecius, pasvęstojo gyvenimo asmenis ir kunigus“. Toliau apie pasauliecius
prančiskonus Regula sako, kad jie „Dvasios raginami, siekia tobulos meiles pagal
savo, kaip pasauliečių, padetį“. Kitaip tariant, Šventoji Dvasia juos įkvepia gyventi
sventai. Ji veda tikinčiuosius į Tiesą, kuri yra pats Kristus. Ėvangelijoje pagal Joną
skaitome: „Kai ateis toji Tiesos Dvasia, ji ves jus į tiesos pilnatvę. Ji nekalbes is savęs,
bet skelbs, ką bus isgirdusi“. Taigi pasauliečių prančiskonų santykis su Šventąja
Dvasia yra nuolatinis ir vaisingas bendravimas, kuris prasideda nuo pat dvasines
prančiskonų seimos atsiradimo, tęsiasi supazindinant brolius ir seseris su Tiesa, kuri
yra pats Kristus, bei drąsinant juos siekti tobulos meiles – sventumo, pagal savo
2 pasaulietinį luomą.

Regula uzbaigiama Prančiskaus palaiminimo, kurį jis parase Testamento pabaigoje,
pirmąja dalimi. Kaip zemiskojo palaiminimo saltinį „tiems, kurie laikosi sių dalykų“, jis
nurodo Šventąją Dvasią kartu su Tevo mylimuoju Šunumi. Šventąją Dvasią Prančiskus
apibudina dvejopai: Švenčiausioji ir Parakletas. Auksciausias zodzio „sventas“ laipsnis
yra Prančiskui budingas israiskos stilius, pabreziantis Dievo transčendentiskumą
santykyje su kuriniais. Graikų kalbos zodis Parakletos verčiamas įvairiai – „gynejas“,
„globejas“, „advokatas“, „mokytojas“, „padejejas“, „guodejas“. Evangelijoje pagal Joną sis
terminas taikomas Šventajai Dvasiai, kurią Jezus pazada atsiųsti savo mokiniams.
Šventoji Dvasia lydi ir gina pasauliečius prančiskonus, istikimus tai Regulai, kuria jie
pasizadejo gyventi visomis gyvenimo aplinkybemis.
Gailestingasis Tėvas
Regula Dievą pristato kaip Tevą, dovanojantį dovanas savo vaikams. Didziausia Jo
meiles dovana yra Kristus – kelias pas Tevą, gyvenimo apstybes nesejas, „Auksčiausiojo
Dievo Šunus“. Kiekvienas asmuo yra Viespaties dovana ir Kristaus atvaizdas, todel
pasauliečiai prančiskonai turi visus priimti „nuolankia ir pagarbia dvasia“, kaip kad
Tevas „kiekviename zmoguje mato savo Šunaus bruozus“. Remiantis ta pačia logika,
Regula ragina pasauliečius prančiskonus vertinti darbą kaip „Dievo dovaną“, leidziančią
dalyvauti „kurime, atpirkime ir tarnysteje zmonių bendruomenei“. Galiausiai, minetame
Prančiskaus palaiminime rasoma: „Tuos, kurie laikosi sių dalykų, musų Auksčiausiasis
Tevas tepalaimina danguje“. Regulos minimos Tevo dovanos: Kristus, kiekvienas
zmogus, darbas ir dangaus palaiminimas, reikalauja tinkamo atsako is gavejų puses.
Kaip atsaką į Tevo dovanas, Regula ragina pasauliečius prančiskonus aktyviai
dalyvauti sakramentiniame ir liturginiame Baznyčios gyvenime, apsispręsti uz maldos
gyvenimą. Štengdamiesi gyventi kasdieniu atsivertimu, kuris yra „atgailos brolių ir
seserų pasaukimo čentras“, pasauliečiai prančiskonai turi daznai priimti Atgailos
sakramentą, kuris yra „isskirtinis Tevo gailestingumo zenklas ir malones saltinis“.
Atgailos pasaukimui butinos malda ir kontempliačija turi tapti „jų buvimo ir veikimo
siela“, sekant Jezaus Kristaus, tikrojo Tevo garbintojo, pavyzdziu. Taip pat jie turi
dalyvauti „sakramentiniame Baznyčios gyvenime, pirmiausia Ėučharistijoje“, ir įsijungti
į „liturginę maldą pagal kurią nors Bažnyčios nustatytą formą“.
Šantykis su gailestinguoju Tevu atsispindi įvairiose pasauliečių prančiskonų
gyvenimo srityse. Istikimas savo pareigų vykdymas yra istikimybes Tevo valiai zenklas,
suvienijantis su atperkamuoju Jezaus klusnumu. Šekdami Kristaus ir Marijos neturto ir
nuolankumo pavyzdziu, jie turi tarnauti kaip „gerybių, kurias Dievo vaikai gavo dovanai,
prievaizdai“ ir gyventi kaip „piligrimai ir svetimsaliai, keliaujantys į Tevo namus“,
stengdamiesi „apvalyti savo sirdį nuo bet kokio turto ir valdzios geidimo“. Jie issilaisvins
myleti Dievą ir brolius, islaikydami sirdies tyrumą ir liudydami busimąsias gerybes. Jie
pasaukti statyti Dievo Karalystę, kuriant „broliskesnį ir evangeliskesnį pasaulį“ kartu
„su kitais geros valios zmonemis“. Jie turi gerbti visus „kurinius, gyvus ir negyvus“, nes
jie „nesioja Auksčiausiojo zymes“. Galiausiai, jie yra kviečiami ramiai keliauti į galutinį
susitikimą su Tevu, suprasdami tikrąją „Šesers Mirties“ prasmę.
Išvados
Apmąsteme pasauliečių prančiskonų santykį su Dievu ir Triasmenio Dievo patirtį, į
kurią kviečia popieziaus Pauliaus VI Regula. Tikimes, kad tai bus naudinga visiems,
pasauktiems gyventi prančiskoniska atgailos dvasia, ir pades ieskoti Gyvojo Dievo.
Dievo, kuris save pilnai apreiske Šunuje Jezuje Kristuje ir kuris toliau lydi bei motyvuoja
savo Baznyčią per Šventąją Dvasią, pazadinusią ir palaikančią kiekvieno is musų
prančiskoniską pasaukimą.
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