ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Rugsejo 9 d. Kauno arkivyskupijos jaunimo čentre vyks V Lietuvos
prančiskoniskojo jaunimo brolijos Načionaline rinkimų asambleja, kuriai
pirmininkaus Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino načionaline
ministre Virginija Mičkute OFŠ. Asamblejos metu metu bus isrinkta nauja
Jaupra Načionaline taryba 2017-2019 m. kadenčijai ir sudarytas kitų metų
Jaupra načionalines brolijos veiklos planas.
Rugsejo 15-17 d. Kauno Šv. Jurgio konvente vyks Lietuvos
pasauliečių prančiskonų ordino VI Načionaline rinkimų
kapitula, kuriai pirmininkaus CIOFŠ Prezidiumo nare ir
tarptautines Jaupra komandos koordinatore Andrea Odak OFŠ,
o Generalinių dvasinių asistentų konferenčijai atstovaus
generalinis dvasinis asistentas br. Pedro Zitha OFM. Visas brolijas
prašome nuo rugsėjo 6 dienos pradėti melstis Šventosios Dvasios
devyndienį prieš Nacionalinę rinkimų kapitulą. Veni Šančte Špiritus!

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 46 (2017 m. rugsejis)

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Uz musų parapijas, kad jos, misionieriskos dvasios įkveptos, taptų
vietomis, kur skleidziamas tikejimas ir liudijama artimo meile.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz Peru, Lietuvos ir Ispanijos načionalines brolijas. „Teve musų..“
*** Uz lapkricio 4-11 d. Romoje vyksiancią Pasauliecių pranciskonų ordino
XV Generalinę kapitulą.
*** Uz pasirengimą III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresui, kuris vyks 2018 m.
rugpjučio 20-26 d. Lietuvoje.
KONTAKTAI

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 )
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PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ
Rekolekčijos pasauliečiams prančiskonams ir prančiskoniskajam jaunimui
Planuojama data: 2018 m. spalio 24 – lapkričio 4 d. (data gali nezymiai keistis).
Kelioneje aplankysime svarbiausias tikejimo vietas – Betliejų, Nazaretą,
Jeruzalę ir kt. Rekolekčijų metu susipazinsime su Šventosios Zemes prančiskonų
kustodija ir susitiksime su vietine Prančiskoniskąja seima. Orientačine keliones
kaina – 1000 Ėur vienam zmogui (įskaičiuotas lektuvo bilietas, transporto
islaidos, nakvynes, pusryčiai ir vakariene).
Rekolekčijos skirtos tik įzadus davusiems pasauliečiams prančiskonams arba
naujokams bei Jaupra Pazadą davusiam arba jam besiruosiančiam jaunimui.
Piligrimines keliones vadovas – OFŠ ir Jaupra načionalinis dvasinis asistentas ir
Šventosios Zemes komisaras br. Antanas Bluzas OFM.
Registračija prasideda nuo 2017 m. spalio 1 dienos elektroniniu pastu:
ofs.lietuvoje@gmail.com. Registruodamiesi nurodykite vardą, pavardę, asmens
kodą ir paso numerį, el.pasto adresą, telefono numerį ir kokiai OFŠ ar Jaupra
brolijai priklausote. Kviečiame paskubeti registruotis, nes vietų skaičius yra
ribotas. OFŠ ir Jaupra načionalines tarybos ieskos kelionei papildomos paramos,
tačiau raginame ir pačias vietines brolijas bendromis OFŠ ir Jaupra jegomis
isradingai ieskoti budų, kaip pagelbeti savo broliams ir sesems isvykti į sias
rekolekčijas. Pax et Bonum!

Piligriminę kelionę – rekolekcijas organizuoja
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas ir Šventosios Žemės komisariatas 1

Pradėkime iš naujo, broliai!

UGDYMO MEDŽIAGA

Pradėkime iš naujo, broliai!

Tema: DVASINĖ ASISTENCIJA
PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINUI IR
PRANCIŠKONIŠKAJAM JAUNIMUI

Dvasinis ir pastoračinis rupinimasis
Pasauliečių prančiskonų ordinu (OFŠ) ir
Prančiskoniskuoju jaunimu (Jaupra), kaip
priklausančiais tai pačiai dvasinei seimai,
Baznyčios patiketas Pirmajam prančiskonų ordinui ir Trečiajam
reguliariajam ordinui (TOR), su kuriais pasauliečių brolijos yra nuo amzių
susijusios. Škirtingais budais ir formomis, bet gyva savitarpio bendryste
pasvęstojo gyvenimo nariai ir pasauliečiai prančiskonai rupinasi perteikti
savo bendro Šerafiskojo Tevo čharizmą Baznyčioje ir visuomeneje. Todel
kaip konkrečios bendrystes ir bendros atsakomybes zenklą vyresnieji
dvasininkai turi uztikrinti dvasinę asistenčiją visoms OFŠ ir Jaupra
brolijoms. Broliai yra įpareigoti dvasinei OFŠ ir Jaupra asistenčijai del
bendrų istakų, tos pačios čharizmos ir tokios Baznyčios valios.
Kai neįmanoma OFŠ ar Jaupra brolijai paskirti Pirmojo ordino brolio,
kompetentingas aukstesnysis vyresnysis gali patiketi dvasines
asistenčijos tarnystę: 1) kitų prančiskoniskųjų institutų pasvęstojo
gyvenimo broliams ar seserims; 2) spečialiai parengtiems OFŠ nariams
(kunigams arba pasaulieciams); 3) kitiems diecezijos dvasininkams ar ne
prančiskonams vienuoliams.
Vietinės brolijos dvasinis asistentas kartu su ugdymo magistru
bendradarbiauja brolijos narių (kandidatų, naujokų ir profesų) ugdyme,
padeda pasauliečiams prančiskonams giliau pazinti prančiskoniskąjį
dvasingumą, dalyvauja vietines tarybos posedziuose, brolijos
susirinkimuose, ugdymo susitikimuose ir rekolekčijose.
Regioniniai dvasiniai asistentai dalyvauja regionines tarybos
posedziuose, vykdo vietinių brolijų pastoračinius vizitus, dalyvauja
vietinese rinkimų kapitulose, regioniniuose ugdymo seminaruose ir
rekolekčijose.
Nacionalinis dvasinis asistentas koordinuoja regioninių ir vietinių
dvasinių asistentų veiklą, organizuoja jiems ugdymo seminarus, kad
padetų geriau pasiruosti savo tarnystei, organizuoja metines rekolekčijas
Načionalinei tarybai, dalyvauja jos posedziuose, vykdo regioninių brolijų
pastoračinius vizitus ir dalyvauja regioninese rinkimų kapitulose.
Visų lygių dvasiniai asistentai dalyvauja seminaruose dvasiniams
asistentams ir atlieka savo tarnystę pagal Dvasinės ir pastoracinės
asistencijos Pasauliečių pranciškonų ordinui Statutą. Priklausydamas
2 tarybai, dalyvaudamas jos posedziuose ir kapitulose dvasinis asistentas

veikia gerbdamas OFŠ ir Jaupra autonomiją. Jis turi balso teisę visais,
isskyrus ekonominius ir rinkimų klausimus. Ėsmine dvasinio asistento
uzduotis – skatinti gilinimąsi į prančiskoniskąjį dvasingumą bei
bendradarbiauti OFŠ ir Jaupra narių ugdyme.
OFŠ ir Jaupra dvasinių asistentų paskyrimu Lietuvoje rupinasi
Mazesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provinčija. Jeigu yra
daugiau nei vienas regioninis ar načionalinis dvasinis asistentas, jie sudaro
konferenčiją ir savo pareigas vykdo kolegialiai. Šiandien esame pakeliui į
kolegialią dvasinę asistenčiją, nes kuriasi OFŠ ir Jaupra brolijos prie
mazesniųjų brolių konventualų.
Pagal „Vade mecum OFS ir Jaupra dvasiniams asistentams “
Užduotis
Perskaitykite Dvasinės ir pastoracinės asistencijos Pasauliečių
pranciškonų ordinui Statutą (jį galite rasti www.ofs.lt skiltyje Dokumentai).
Šusitikite su savo brolijos dvasiniu asistentu ir aptarkite brolijos
poreikius ir lukesčius.

Kviečiame į Kauno regiono OFS Pašaukimų dieną,
kuri vyks rugsejo 30 d. Kauno arkivyskupijos konferenčijų saleje
(Papilio g. 5, III aukste)
Pašaukimų dienos programa:
9.00-9.30 Registracija
9.30-10.00 Šlovinimas
10.00-10.45 Konferencija „Šv. Pranciškaus aktualumas XXI amžiaus
žmogui“ (prel. Vytautas S. Vaičiūnas OFS)
10.45-11.15 OFS narių gyvenimo liudijimas
11.15-11.45 Kavos pertrauka
11.45-12.15 II konferencija „Šv. Pranciškus – pranašas savo ir mūsų
laikams“ (br. Juozapas Marija Žukauskas OFM)
12.15-13.00 Jaupra brolijos narių gyvenimo liudijimas
13.00-13.45 Pietūs
13.45-14.00 Knygų apie šv. Pranciškų pristatymas
14.00-14.45 III konferencija „OFS evangelinių priesakų vykdymo kelionė
istorijoje“ (dr. Vilija Karaliūnaitė OFS)
14.45-15.30 IV konferencija „OFS gyvenimo būdas: Regulos
reikšmė“ (dr. Bronė Gudaitytė OFS)
16.00-17.00 Šv. Mišios (vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas
Lionginas Virbalas SJ)
17.00 Agapė
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