ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Rugsejo 19-21 d. Kaune vyko 5-oji Lietuvos pasauliečių prančiskonų
ordino Načionaline rinkimų kapitula, kurioje buvo isrinkta Načionaline
taryba, tarnausianti Ordinui ir Baznyčiai artimiausius trejus metus.
Rinkimams pirmininkavo CIOFŠ Prezidiumo atstovas Ėwald Kreuzer OFŠ is
Austrijos ir Generalinių dvasinių asistentų konferenčijos paskirtas
delegatas kun. Antanas Bluzas OFM. Naująja načionaline ministre ir atstove
CIOFŠ taryboje tapo Virginija Mičkute OFŠ is Kretingos, vičeministre – Rasa
Mačiulioniene OFŠ is Panevezio, ugdymo magistru – kun. Gintaras Bluzas
OFŠ is Kauno, sekretoriumi – Mindaugas Taskunas OFŠ is Vilniaus,
ekonome – Natalija Verbičkiene OFŠ is Vilniaus, brolisku vadovu
prančiskoniskajam jaunimui – Rimantas Radzevičius OFŠ is Kretingos.
Načionalinei tarybai taip pat priklauso načionalinis dvasinis asistentas
kun. Šaulius Paulius Bytautas OFM ir Lietuvos prančiskoniskojo jaunimo
brolijos prezidente Monika Midveryte OFŠ.
Lapkričio 1-9 d. Asyziuje vyks Pasauliečių prančiskonų ordino
Generaline Kapitula. Melskimes, kad Viespats gausiai islietų savo Šventąją
Dvasią.
Prasome maldos uz besikuriančias naujas pasauliečių prančiskonų
brolijas – Šalantuose ir Klaipedoje prie Šv. Prančiskaus Asyziečio
koplyčios, taip pat uz besikuriančią prančiskoniskojo jaunimo broliją
Panevezyje.
Prančiskoniskosios seimos radijo laida „PORCIUNKULĖ“ pradejo savo
trečiąjį sezoną! Laidos klausykites Marijos radijo eteryje kiekvieną
sestadienį, 20 val. Visų laidų arčhyvą galite rasti internete:
www.marijosradijas.lt.
KONTAKTAI

Švetaine internete – www.ofs.lt; Facebook’o paskyra – 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)
Načionalinis ugdymo magistras kun. Gintaras Blužas OFS (8 650 60367; gintaras.bluzas@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)
Načionaline Jaupra prezidente Monika Midverytė OFS (tel. 8 677 51387; monikaofs@gmail.čom)
Načionalinis dvasinis asistentas br. Paulius Saulius Bytautas OFM (8 682 60227;
sauliusbytautas@yahoo.čom)
Regionų ministrai:
Telsių regiono – Jonas Drungilas OFS (8 655 12556; drungilas.jonas@gmail.com)
Panevezio regiono – Eglė Jažauskienė OFS (8 647 09083; eglejaz@gmail.com)
Vilniaus regiono – Algimantas Andziulis OFS (8 614 50935; algandziulis@gmail.com)
Kauno regiono – Zita Murauskienė OFS (8 680 85454; zitmur@gmail.čom )
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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Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 11 (2014 m. spalis)

Salve, sancte Pater,
Patriae lux, Forma minorum;
Virtutis speculum, Recti via
Regula morum;
Carnis ab exilio,
Duc nos ad regna polorum.
Antifona Šv. Pranciškui Asyžiečiui

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad Viespats suteiktų taiką labiausiai karo ir smurto isvargintoms
pasaulio dalims. Kad Pasauline misijų diena kiekvienam tikinčiajam vel
suzadintų uzsidegimą skleisti Ėvangeliją po visą pasaulį.
*** Prasome maldos uz naujai isrinktą Lietuvos pasauliečių prančiskonų
ordino Načionalinę tarybą, kad Viespats palaimintų juos ismintinga meile.
*** Šestadieniais asmeniskai arba brolijose meldziames Švč. Mergeles
Marijos septynių dziaugsmų rozinį uz visą Prančiskoniskąją seimą.
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema:

PRADĖTI IŠ NAUJO

„Pradekime daryti gera, nes iki siol dar nieko nepadarem“ , - sv. Prančiskus istare
siuos zodzius tuo metu, kai daugelis zmonių jį jau laike sventuoju. Tačiau jo poziuriu,
gyvenime nebuvo tokios virsukalnes, kurią jis butų jautęsis jau „įveikęs“, ir nuo kurios
galetų zengti tiesiai į dangų. Šavo meiles jis nelygino su kitų zmonių meile, bet vien su
Kristaus meile. Butent todel jis visada regejo tą begalinę erdvę, į kurią galejo leistis, kad
darytųsi vis labiau ir labiau panasus į Viespatį.
Tad nesvarbu, ar esi įzadus davęs pasaulietis prančiskonas ar kandidatas, norintis
tapti Ordino nariu, ar tiesiog trokstantis daugiau suzinoti apie tai, kaip Prančiskus seke
Jezumi... Dievas tave jau palaimino savuoju gyvenimu, suteikdamas tikejimo dovaną ir
istikimybę, kurią galbut puoselejai daugybę metų. Jei tu pasirinkai gyventi taip, kaip
gyveno Pranciškus, vadinasi esi tas, kuris nori pradeti is naujo – taip, kaip Prančiskus.
Kaskart pradedami naujai, mes įzengiame į naują gyvenimo etapą, siekdami
praturtinti musų santykį su Dievu per sv. Prančiskaus, sv. Klaros bei jų brolių ir sesių
įkvėpimą. Tu nėpradėdi kažko kito nei kriksčioniskas gyvenimas arba kazko geresnio nei
kitų kriksčionių gyvenimas. Kaip Prančiskus ir kartu su Prančiskumi tu ieskai Kristaus
meiles platybes ir troksti dar giliau pasidalinti ta meile. Vienintelis šio naujo gyvenimo
skirtumas yra tai, kad nuo šiol tavo krikščioniškas gyvenimas įgaus tam tikrą spalvą ir
kryptį, parodytą šv. Pranciškus bei iš jo gyvenimo ir žodžių išaugusios tradicijos. Tu pradedi
is naujo ir taip is naujo pradesi visą savo gyvenimą. Šveikiname!
Naujos pradžios
Norintys duoti įzadus Pasauliečių prančiskonų ordine pirmiausia turi susirasti vietinę
broliją. Kelione įzadų link prasideda laikotarpiu, kurio metu tyrinejamas prančiskoniskos
brolijos gyvenimas. Besidomintys asmenys pakviečiami tapti kandidatais, kuriems
ugdymo magistras ar brolijos komanda organizuoja bent vienerius ugdymo metus.
Jau esi įsipareigojęs Kristui. Bet dabar leisi Jam pagilinti sį įsipareigojimą, laikydamasi
Pasauliečių prančiskonų ordino Regulos. Ugdymo laikotarpis yra solidus teorinis ir
praktinis pagrindas, kaip matyti kriksčioniską gyvenimą sv. Prančiskaus akimis. Įzadus
Pasauliečių prančiskonų ordine gali duoti tik Katalikų Baznyčios nariai, bet OFŠ palaiko
draugiskus santykius ir su kitoms kriksčioniskoms baznyčioms priklausančiais
Prančiskaus pasekejais.
Įsipareigojimas ir ugdymas
Kol gyvas niekuomet neuzmirsk, kad galutinis Pasauliečių prančiskonų ordino tikslas
yra padeti tau ispildyti didįjį įsakymą: „Mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela,
visu protu ir visomis jėgomis... Mylėk savo artimą kaip save patį“. Tavo, kaip pasauliėčio
prančiskono arba Prančiskaus bičiulio, tikslas yra ispildyti Dievo duotą tikslą – atsakyti į
Jo meilę visa savo meile, t.y. įsipareigoti, pasisvęsti, visiskai save atiduoti gerajam Dievui.
„Ugdymas“ yra daugiau negu instrukcija. Šv. Pranciskaus įkveptas tu prasysi Dievo
naujo gyvenimo stiliaus, naujo gyvenimo „budo“, o Dievo atsakymas bus tavo
transformačija į tokį asmenį, kokiu buti tu esi sukurtas. Tai gali uztrukti visą gyvenimą,
bet yra daugiau nei verta stengtis del to.
Ar kas nors gali būti „tobulas“?
Popiezius Pijus XII sake: „Nors Trečiasis ordinas (toks yra buvęs Pasauliečių
prančiskonų ordino pavadinimas) nera jau tobulų zmonių institučija, tačiau visų pirma tai
yra kriksčionisko tobulumo mokykla, permirkusi autentiskos prančiskoniskos dvasios. Jis
ir buvo įkurtas siam tikslui – kad pilnai atsakytų į nuosirdų troskimą tų, kurie turejo likti
pasaulyje, tačiau nenorejo priklausyti pasauliui. OFŠ skirtas tiems, kurie dega troskimu
2 siekti tobulumo pagal savo gyvenimo luomą“ (Kreipimasis į tretininkus, 1956 m.).

Nesuprask zodzio „tobulumas“ klaidingai. Tai nera kazkas, ką tu darai. Negali ir neturi
„matuoti“ savo tobulumo, lygindamas jį su kieno nors kito. „Tobulumas“ tiesiog reiskia buti
panasiam į Dievą. Tai nera prievole, tai – dovana. Ne tai, ką tu darai, bet ką daro Dievas.
Amzinojo Dievo plano tikslas – padaryti mus panasius į Jį. Tad Dievas sako: „Bukite tobuli.
Bukite tokie, kaip as. Mylekite taip, kaip as. Bet jus to negalite padaryti savo jegomis. Jumyse
esanti mano Dvasia bus jusų galybe“.
Ši „mokykla“ turi vadovėlį
„Mokykla“, apie kurią kalbejo popiezius Pijus, yra Pranciskaus vizijos patrauktų vyrų ir
moterų bendruomene. Šios mokyklos vadovelis yra Ėvangelija, įkvepta tikejimo vizijos, kurią
uzrase Naujojo Testamento Baznyčia. Ėvangelija yra tai, kas svarbiausia. Kiti priedai, tokie
kaip Regula ir Konstitučijos, paprasčiausiai megina pateikti praktinių patarimų, kaip gyventi
Ėvangelija XXI amziuje. Mokykloje, kur Ėvangelija yra vadovelis, mokytoja yra Šventoji
Dvasia.
Daug „mokyklos“ klasių
Medis auga pamazu, mazdaug po tukstantąją čolio dalelytę per dieną. Panasiai ir
dvasiniame gyvenime, progresą gali pamatyti tik palaipsniui, kaip ir augant medziui.
Greičiausiai tu net nepamatysi savo augimo. O kartais net atrodys, kad augi atgaline kryptimi,
ypač kai patirsi savo silpnumą ar nesekmes. Bet pasitikek Dievu. Leisk Dievui tave vesti – per
tavo ugdytoją, per dvasinius bendrakeleivius, per studijas ir maldą.
Begant savaitems, atkreipsi demesį nuo vieno dvasinio gyvenimo aspekto prie kito. Tai
primins paveikslo tapymą: prisilietimas čia, potepis ten, ir pamazu... pasirodo sedevras. Tik
vienas skirtumas – kai pabaigsi siuos apmąstymų, studijų ir maldos metus, tu tik pradesi
gilesnį ir vaisingesnį gyvenimą su Dievu.
Brolijos susirinkimai
Davusiems įzadus arba besiruosiantiems įzadams lankyti brolijos susirinkimus yra
gyvybiskai svarbu. Butent brolijoje Pasauliečių prančiskonų ordinas yra isgyvenamas kaip
seima. Šusirinkdami visi kartu semiames gyvenimo patirties ir įkvepimo.
Tavo pareiga
Gali nuskambeti gana grieztai, tačiau tai turi buti pasakyta. Tapdamas Pasauliečių
prančiskonų ordino nariu, neuzsitraukei prievolių, saistančių tave mirtina nuodeme. Tačiau
be jokios abejones yra daroma prielaida, jog tu rimtai ziuri į Pasauliečių prančiskonų ordino
idealus ir praktikas, kad neduosi įzadų tol, kol neturesi nuosirdaus troskimo gyventi
prančiskoniskai visą savo gyvenimą.
Pradėti iš naujo
Tavo sių metų tikslas yra OFŠ įzadai arba prančiskonisko įsipareigojimo Jezui
atnaujinimas. Į brolijos susirinkimus kviečiami visi besidomintys. Jei nori tapti kandidatu ir
tavo broliai bei seses prančiskonai tam pritaria, pazadesi stropiau ir uoliau gyventi kriksto
malone ir pasisventimu, kad sektum Jezų Kristų remdamasis sv. Prančiskaus Asyziečio
mokymu ir pavyzdziu. Kandidatavimo laikotarpio tikslas yra padeti tau ir paruosti tave siam
apsisprendimui. O po įzadų – ir vel pradesi is naujo.
Pagal „To Live as Francis Lived. A Guide for Secular Franciscans“
Klausimai apmąstymui:
1. Ką sie sv. Pranciskaus zodziai: „Pradekime daryti gera, nes iki siol dar nieko
nepadareme“ kalba asmeniskai tau ir tavo brolijai?
2. Kiek rimtai ziuriu į savo įsipareigojimą Pasauliecių pranciskonų ordinui? Ką man
reiskia įzadai, kuriuos daviau arba kuriuos rengiuosi duoti?
Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:
Mt 4, 18-22; Lk 5, 1-11; Generalines Konstitučijos 39,2; 37-43 st.
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