ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Lapkričio 1-9 d. Asyziuje, Italijoje vyksta Pasauliečių prančiskonų
ordino XIV Generaline ir VI Rinkimų Kapitula, kurioje dalyvauja Lietuvos
pasauliečių prančiskonų ordino načionaline ministre ir atstove CIOFŠ
Virginija Mičkute OFŠ. Melskimes, kad Viespats gausiai islietų savo
Šventąją Dvasią!

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 12 (2014 m. lapkritis)

Lapkričio 17 d., per Šv. Ėlzbietos Vengres sventę, Kryzių kalno
vienuolyne vyks Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino Šiaulių regiono
Rinkimų kapitula. Šv. Ėlzbieta Vengre, melski uz mus!
Prančiskoniskosios
seimos
radijo
laidos
„PORCIUNKULĖ“ Marijos radijo eteryje klausykites
kiekvieną sestadienį, 20 val. Visų laidų arčhyvą galite rasti
internete: www.marijosradijas.lt. Laidos kurybine komanda
kviečia prisijungti visus norinčius rengti reportazus arba
pranesti apie Prančiskoniskosios seimos naujienas savo
regionuose. Teiraukites telefonu 8 682 18060 arba el.pastu
porciunkule@marijosradijas.lt.
Po rugpjučio menesį vykusio načionalinio ugdymo seminaro
broliskiems vadovams, kurį vede tarptautine broliska vadove Lučy
Almiranez OFŠ, raginame visas regionines tarybas kartu su Lietuvos
prančiskoniskojo jaunimo Načionalines tarybos pagalba ir savo regionuose
planuoti tokius ugdymo seminarus pasauliečiams prančiskonams,
norintiems pradeti darbą su jaunimu. Brolijas, norinčias surengti tokį
seminarą arba kurti Jaupra broliją, prasome kreiptis į Lietuvos
prančiskoniskojo jaunimo brolijos prezidentę Moniką Midverytę OFŠ
telefonu 8 677 51387 arba el. pastu monikaofs@gmail.com.
KONTAKTAI
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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 )

Pax et bonum!
Mylimi Pranciškoniškosios šeimos broliai ir sesės,
Visi gerai žinome žodžius, kuriuos šv. Pranciškus ištarė prieš savo gyvenimo pabaigą:
„Pradėkime iš naujo, broliai, nes iki šiol dar nieko nepadarėme“. Žodžius, kurie mums primena
apie atsinaujinimą, prisikėlimą ir naujo gyvenimo pradžią, o taip pat tai, jog Dievas visada
duoda žmogui galimybę pradėti iš naujo.
Švęsdami šv. Pranciškaus Tranzitą, kuris taip pat mums kalba apie Perėjimą, o ne apie
pabaigą, esame pakviesti būti ne vien šio Velykinio slėpinio stebėtojais, bet ir patys jame
dalyvauti. Pažvelkime į savo širdis ir paklauskime savęs... Kas šiandien turi būti atnaujinta
mano paties gyvenime? Kokios naujos pradžios šiandien reikia mūsų brolijoms ir mūsų
Ordinui, mūsų parapijoms ir mūsų šeimoms? Galbūt šiandien mums reikia naujos maldos
gyvenimo jėgos, gal pagaliau atėjo laikas apsikabinti Evangeliją kaip savo meilę, o gal
pagaliau išdrįsime atsigręžti į meilės darbus mažutėliams... Visoms mūsų gyvenimo sritims,
kurioms šiandien yra reikalingas atsinaujinimas, brolis Pranciškus sako: „Pradėkime iš
naujo“.
Ir tik Viešpats yra Tas, kuris taria: „Štai aš visa darau nauja“. Bet ką nauja leisime
Viešpačiui mumyse padaryti? Ar leisiu Jam vesti mane ne pagal mano, bet pagal Jo valią? Ar
leisime Jam perkeisti mūsų brolijų veidus ir širdis? Ar leisime Jam mus išvesti iš pačių
susikurtų uždarų ir saugių „tvirtovių“? Ten, kur Jo Dvasia visa kuria nauja.
Mylimieji, per brolio Pranciškaus užtarimą pradėkime iš naujo! Pradėkime, kad
kiekvienas atliktume tą dalį, kurią turime atlikti. Visus nuoširdžiai sveikinu su Šv. Pranciškaus
Asyžiečio švente!
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Nacionalinės tarybos vardu
Virginija Mickutė OFS
Nacionalinė ministrė 1
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UGDYMO MEDŽIAGA

Tema: ŠV. ELŽBIETA VENGRĖ –
ŽMONA, MOTINA, NAŠLĖ, VIENUOLĖ IR
VARGŠŲ DRAUGĖ
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Šv. Ėlzbieta, Vengrijos karaliaus dukte, Tiuringijos
kunigaikstiene, gime 1207 metais. Jos tevas – Vengrijos
karalius Andriejus II, motina – Gertruda, sv. Jadvygos
sesuo. Dar vaikysteje buvo suzieduota su Liudviku IV,
busimuoju Tiuringijos krasto grafu. Tiuringijos
kunigaiksčio Liudviko IV motina auklejo Ėlzbietą
Vartburgo pilyje, tikedama, kad ji bus gera jos sunaus
žmona. Reikia manyti, kad dar vaikystė je palikti savo
gimtinę mazajai Ėlzbietai buvo labai graudu. Nuo
kudikystes pasizymejo ypatinga meile Dievui ir
gailestingumu vargsams, ligoniams ir apleistiesiems.
Kartą, dar vaikysteje, Ėlzbieta, nesdama vargsams maisto, sutiko tevą. Karalius
paklause: „Ką nesi, mano dukrele?“ Ėlzbieta atsake: „Nesu rozes.“ Ji atskleide
prijuostę ir tevas pamate rozes. Tuo metu jos dar niekur nezydejo. Tuomet jos tevas
suprato, is sių stebetinų zenklų, kad Dievas per ją nori daryti savo meiles darbus.
Pagal anų laikų paprotį, 4–5 metų Ėlzbieta buvo suzieduota su Tiuringijos
kunigaiksčio Henriko sunumi Liudviku, kuriam buvo 11 metų. Jie susituoke 1221
metais. Ėlzbietai tada buvo 14 metų, Liudvikui – 22 metai. Vyras Liudvikas labai
mylejo savo zmoną ir buvo jai atlaidus. Kiekvieną kartą Ėlzbieta, duodama vargsui
auką, prasydavo melstis uz ją. Į baznyčią eidavo apsirengusi paprastai nenoredama
issiskirti is kitų moterų. Buvo daug tokių, kurie piktindavosi, ir buvo besigerinčių
kunigaikstienes nuolankumu. Šv. Ėlzbieta, gyvendama kunigaiksčių pilyje, neatsisake
meiles darbų artimui. Ji lanke ligonius, apleistuosius, maitino vargsus. Dvaras tampa
vargsų ir ligonių prieglauda. Tai labai nepatiko vyro motinai kunigaikstienei Zofijai ir
kitiems seimos nariams. Tik kunigaikstis Liudvikas, jos vyras, nedraude zmonai
globoti vargsus ir patarnauti ligoniams. Gyvendama prabangioje ir dvasiniam
gyvenimui nepalankioje dvaro atmosferoje, sv. Ėlzbieta surasdavo laiko maldai,
įvairiems apsimarinimams. Labai daznai atsisakydavo puosnių drabuzių, papuosalų.
Kartą baznyčioje, įsiziurejusi į nukryziuotąjį Jezų, nusieme nuo galvos auksinę
karuną. Ypatingą meilę ji jaute raupsuotiesiems. Šykį parsivedusi į pilį raupsuotąjį, jį
ismaude, jo zaizdas patepe aliejumi ir pagulde į savo lovą. Įvyko stebuklas: vietoje
raupsuotojo buvo pats nukryziuotasis Jezus. Šis įvykis parodo, kad Dievas yra
kiekviename zmoguje, darydami gera zmogui padarome gera ir pačiam Dievui.
Šv. Ėlzbieta gyveno kaip karaliene, tačiau sau ir savo seimai daug laiko neskyre.
Pati didziausia nelaime sią moterį istiko, kai ji suzinojo, kad jos vyras Liudvikas IV,
isvykęs Šventosios Zemes vaduoti, mire Šičilijoje.
Kryziaus zygyje mirus vyrui, kunigaikstiene Zofija ir jos sunus Henrikas isvijo
sv. Ėlzbietą is pilies su trimis mazais vaikais. Valdovo įsakymu buvo uzdrausta kam
nors ją priimti. Tačiau atsirado vienas gerasirdis viesbučio savininkas, kuris
sv. Ėlzbietą apgyvendino tvarte. Šv. Ėlzbieta dekojo Dievui uz tokį likimą ir toliau
ugde dorybes, atsilygindama Dievui uz prabangų gyvenimą.
Šakoma, kad nelaimeje draugą pazinsi. Jos draugai paliko ją. Atsirado elgetų, kurie
tyčiojosi is jos nelaimes. Dievas ją bande kaip auksą liejykloje. Dangiskasis Tevas tarsi

norejo buti jos vieninteliu globeju. Danguje nebuvo matyti jokios vilties zvaigzdeles.
Bet įvyko perversmas. Vietos vyskupas ir gimines sugrązino kunigaikstienei prarastą
dvarą. Kunigaiksčiai siule jaunai naslei savo ranką, bet ji visko atsisake, likusį gyvenimą
paskirdama atgailai uz save, vyrą ir kitus. Šavo vaikų Ėlzbieta nelepino, sakydama, kad
kiekvienas turi pasirupinti savo ateitimi. Nuodemklausys domininkonas, jai kopiant į
sventumo kalną, visai jos negailejo, tai budavo proga pasireiksti herojiskai meilei ir
aukai. Šavo paskutinius gyvenimo metus praleido Magdenburgo prančiskonų
vienuolyne. Buvo pirmoji tretininke siapus Alpių.
1231 metų lapkricio 17 d., issekusią nuo sunkių vargų ir kentejimų, Dievas
sv. Ėlzbietą isvadavo is zemisko skurdo ir jos kančias pakeite amzina dangaus laime.
Praejus ketveriems metams, ji buvo paskelbta sventąja. Ji yra Pasauliečių prančiskonų
ordino dangiskoji globeja. Šventoji Ėlzbieta paprastai vaizduojama su karuna ant galvos,
rankose laikantį krepsį maisto.

Pagal www.ofs.lt

Klausimai apmąstymui:
1. Kuo buvo ypatingas sv. Ėlzbietos gyvenimas?
2. Ar tau tenka is arti susidurti su stokojanciais? Kuo gali jiems padeti?
3. Ar sutinki, kad yra ir kitoks, nematerialus skurdas? Ar tenka pastebeti tokių
žmonių? Ką konkretaus tu ar tavo brolija galė tų padaryti arba pradė ti daryti jau dabar?
Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:
Mt 6, 1-21; OFŠ Regula 11 sk.; Generalines Konstitučijos 15 sk.

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus
Kad visi kenčiantieji nuo vienatves patirtų Dievo artumą ir kitų palaikymą. Kad
jauni seminaristai ir vienuoliai turetų ismintingus ir gerai parengtus vadovus
Malda už Generalinę Kapitulą 2014:
Dieve, musų Teve, siais jubiliejiniais metais dekojame Tau uz
tai, ką padarei per savo tarną sv. Liudviką – Pasauliečių
prančiskonų ordino globeją.
Viespatie, mums besirengiant svęsti VI Generalinę Rinkimų
Kapitulą, pazvelk į savo pasauliečių prančiskonų seimą, kuri
sudejo visas viltis į Tave.
Viespatie, tegul kiekvienas sioje Generalineje Kapituloje dalyvaujantis brolis ir
sese atveria savo sirdis tikejimu klausytis Dvasios balso ir priimti Tavo zodį taip,
kaip jį prieme Tavo tarnas sv. Liudvikas.
Viespatie, suteik visiems Kapitulos dalyviams apdairumo sprendziant, isminties
numatant ir įzvalgumo planuojant Pasauliečių prančiskonų ordino ateitį.
Viespatie, leisk mums visiems jausti Tavo ir musų Motinos, Nekaltosios
Mergeles buvimą, kad sios Kapitulos darbas butų vaisingas bei drąsus musų meiles
Tau ir zmonems liudijimas.
Viespatie, per sv. Prančiskaus ir sv. Liudviko pavyzdį bei uztarimą, padek mums
įgyvendinti kiekvieną Kapitulos nutarimą, einant is Evangelijos į gyvenimą ir is
gyvenimo į Ėvangeliją, visuomet zvelgiant į nukryziuotąjį Tavo Šunų. Amen.
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