ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Nuosirdziai dekojame uz aktyvų dalyvavimą Advento sočialineje
akčijoje ir dosnią paramą Kenijos prančiskoniskajam jaunimui! Bendromis
pasauliečių prančiskonų ir prančiskoniskojo jaunimo pastangomis bei
prančiskoniskų parapijų zmonių deka surinkome 900,25 Ėur (3108 Lt)
paramą. Telaimina jus Dievas, kuris nesileidzia aplenkiamas dosnumu!
Vasario 7-8 d. Kretingoje vyksta rekolekčijos Telsių regiono naujokams
ir kandidatams. Programoje numatyti mokymai, malda su mazesniaisiais
broliais ir sv. Klaros seserimis, brolijos vakaras ir filmas. Ugdymo magistrų
prasome savo brolijos grupę uzregistruoti iki sausio 27 d. telefonu 8 682
18060 arba el.pastu o_virgute_yra@yahoo.com. Vietų skaicius yra ribotas.
Vasario 14-16 d. Jonavoje vyksta metinis Lietuvos prančiskoniskojo
jaunimo brolijos susitikimas tema „Šventieji, Neturte, Škaistume ir
Paklusnume, telaimina jus Dievas!“. Prasome maldos uz musų jaunimą!
2015 m. rugpjucio 17-23 d. Mostar mieste, Bosnijoje ir Hercogovinoje
vyks II Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresas „Ėlkites kaip dera jusų
pasaukimui, į kurį esate pasaukti“ (Ėf 4, 1). Į kongresą pakviesti OFŠ ir
Jaupra načionalinių tarybų atstovai (ministrai ir prezidentai, ugdymo
magistrai ir atsakingieji uz ugdymą, broliski vadovai, atstovai CIOFŠ ir
tarptautiniai delegatai bei dvasiniai asistentai).

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus
Kad kaliniai, ypač jauno amziaus, galetų susikurti orų gyvenimą Kad
issiskyrę zmones butų priimami į kriksčionių bendruomenę ir joje rastų
palaikymą.

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 15 (2015 m. vasaris)

„Aukščiausias šlovingasis Dieve,
Apšviesk manosios širdies tamsybes.
Duok man teisingą tikėjimą, gryną viltį, tobulą meilę,
išmintį ir pažinimą, Viešpatie,
kad įvykdyčiau tavo šventą ir teisingą paliepimą“.
Šv. Pranciškaus malda prie Nukryžiuotojo

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 )

***
Pranciškus buvo visiškai perkeistas širdyje ir jau beveik kūne, kai vieną dieną ėjo pro
Šv. Damijono bažnyčią, kuri buvo beveik sugriūvusi ir visų apleista. Dvasios atvestas jis
įėjo į vidų, pamaldžiai nusilenkė prieš Nukryžiuotąjį ir ypatingai paliestas dieviškosios
malonės pasijautė visiškai perkeistas. Taip susijaudinus, jam nutiko niekad negirdėtas
dalykas – nukryžiuoto Kristaus atvaizdas pajudino lūpas ir ėmė kalbėti. Šaukdamas jį
vardu tarė: „Pranciškau, eik, atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, visiškai griūva“.
Išgirdęs šiuos žodžius, Pranciškus drebėjo pilnas nuostabos. Jis iškart nusprendė paklusti
ir visas atsidavė šio paliepimo išpildymui. Bet kadangi tas jo pajaustas perkeitimas buvo
nenusakomas, tad ir mums reikia paslėpti tylos šydu tai, ko jis pats negalėjo išreikšti.
Nuo to momento jo šventoje sieloje įsitvirtino Nukryžiuotojo užuojauta ir, kaip galima
pamaldžiai numanyti, garbingosios kančios stigmos buvo įspaustos, nors dar ir ne kūne,
bet giliai širdyje.
Tomas Celanietis „Šv. Pranciškaus antrasis gyvenimas“, 10
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: Pasauliečių pranciškonų ordino prigimtis ir tikslas
„Trečiasis (Pasauliečių pranciškonų) ordinas yra tas pats kunigams ir
pasauliečiams, viengungiams, našliams ir susituokusiems. Atgailos
brolių ir seserų tikslas yra garbingai gyventi, pamaldžiai elgtis ir
vengti pasaulio tuštybių.“
Bernardas iš Bessa, šv. Bonaventūros sekretorius
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Pranciškoniškas judėjimas
Kaip zinote arba kaip suzinosite studijuodami Prančiskaus gyvenimą, jis
paprasčiausiai trosko sekti Ėvangelija – pazodziui, visa sirdimi ir nuolankiai. Jo
pavyzdys ir vizija įkvepe bei uzdege kitus. Per palyginus trumpą laiką mazyte
prančiskonų grupele isaugo į tukstantinę minią, kuriai reikejo organizačijos.
Prančiskus rupinosi, kad kiekvienas Ordino zingsnis butų patvirtintas Šventojo
Tevo. Pirmoji Regula, buvusi Ėvangelijos tekstų rinkiniu, 1223 m. tapo galutine
Regula, kurios Pirmojo ordino prančiskonai laikosi ir siandien.
Per beveik astuonis simtmečius Ordinas isgyveno savo pakilimus ir
nuosmukius. Didelio dvasinio įkarsčio laikus keite Prančiskaus vizijos uztemimo
metas. Šiandien egzistuoja trys Pirmojo sv. Prančiskaus ordino sakos: mazesnieji
broliai (OFM), kapučinai (OFM Cap) ir konventualai (OFM Conv). Kai Prančiskaus
pavyzdziu paseke sv. Klara ir kitos moterys, buvo įkurtas Antrasis ordinas,
siandien zinomas kaip Neturteles Klaros seserys.
Kai kurie Trečiojo sv. Prančiskaus ordino nariai gyvena kartu bendruomeneje,
duodami tris – neturto, skaistumo ir paklusnumo – įzadus ir laikydamiesi
Šventojo Šosto patvirtintos Regulos. Tai yra taip vadinamas Trečiasis
reguliarusis ordinas (TOR), kuris apima daugumą jusų pazįstamų seserų
prančiskonių. Jus priklausote arba ruosiates įstoti į Pasauliečių prančiskonų
ordiną, kuris anksčiau buvo zinomas kaip tretininkai, o tai reiskia prančiskonai,
gyvenantys pasaulyje kaip pasauliečiai vyrai ir moterys.
Kaip prasidėjo Trečiasis ordinas
Vienos savo kelionių metu miestelyje, pavadinimu Poggibonsi, Prančiskus
sutiko pirklį Lukezijų. Šis buvęs tvirtas zmogus, kuris is vienos puses labai
atsargiai elgesi su savo pinigais, o is kitos puses dosniai selpe vargsus, priimdavo
piligrimus bei padedavo naslems ir naslaičiams. Atrodo, jog Prančiskus
neprisidejo prie jo atsivertimo, tačiau Lukezijui ir jo zmonai Bonadonai parode
gyvenimo pavyzdį. Veliau visą savo laiką Lukezijus pasvente gailestingumo
darbams, o ypač ligonių slaugymui. Jis uzsivilko siurksčią prasčioko tuniką,
perjuostą virve, o atsisakęs savo nuosavybes sau pasiliko tik mazytį sodą,
kuriame dirbo ir kurio vaisiais prekiavo. Jei to neuztekdavo pragyvenimui,
tiesiog eidavo prasyti ismaldos.
Apie Lukezijų eme burtis daugybe panasios dvasios zmonių. Šiems sekejams,
kurie veliau buvo pavadinti Atgailos (tai reiskia atsigręzti į Dievą ir nusisukti nuo
nuodemes gyvenimo) broliais ir seserimis, Prančiskus sukure gyvenimo
taisykles. Jie trosko pasaulyje gyventi taip, kaip sv. Prančiskus ir jo broliai. Įstoję į

broliją, jie pasizadedavo atiduoti visus neteisetai įsigytus daiktus, o tai daugeliu
atveju reiske atiduoti viską, moketi privalomą desimtinę, laiku surasyti testamentą,
kad butų isvengta nesutarimų tarp paveldetojų, nesinesioti ginklų, neduoti
priesaikos, isskyrus isimtinius atvejus, bei neuzimti postų valdzioje. Jie devedavo
kuklų skiriamąjį abitą, o savo laiką padalydavo maldai ir gailestingumo darbams.
Dazniausiai jie gyvendavo seimose, bet kartais, kaip mazesnieji broliai,
pasitraukdavo į vienumą.
Del savo įsitikinimų Atgailos broliai ir seserys greit pradejo nesutarti su viesąja
valdzia. Pavyzdziui Faenzoje, labai daug miestiečių prisijungus prie brolijos, vietos
meras norejo, kad jie duotų įprastą paklusnumo priesaiką. Tai reiske, kad valdzia
gali is jų pareikalauti naudoti ginklus. Tačiau jie atsisake, nes Regula priestaravo
ginklų naudojimui. Netrukus sis ginčas įsiplieske visoje Italijoje. Miestai Atgailos
broliams kaip bausmę uzdejo spečialius mokesčius ir uzdraude dovanoti nuosavybę
vargsams. Tik sv. Prančiskaus draugas kardinolas Hugolinas stojo jų ginti. Veliau,
tapęs popieziumi, jis lieps dvasininkijai stoti Atgailos brolių pusen ir priziureti, kad
jiems nebutų kenkiama.
Popiezius visaip sieke suvienyti visas issibarsčiusias brolijas. Apie 1221 m.
kardinolas Hugolinas ir Prančiskus parase pirmąją ofičialią Trečiojo ordino Regulą.
Ji neisliko, tačiau be jokios abejones tapo 1228 m. Regulos, kurią turime, pagrindu.
Šventumas pasaulyje
Beveik astuonis simtmečius sis tikinčiųjų susirinkimas sieke gyventi Ėvangelija
pasaulyje pagal sv. Prančiskaus patvirtintą ir Baznyčios pritaikytą Regulą,
priziurimas Prančiskonų ordino.
Taigi tai yra: a) pasauliečių brolija arba seserija (nors diečeziniai dvasininkai irgi
gali buti jos nariais); b) siekimas gyventi evangelinį gyvenimą „pasaulyje“,
t.y. įprastomis sąlygomis, namuose ir mokykloje, gamykloje ir ofise; c) pagal Regulą
arba gyvenimo budą; d) su kitų Prančiskoniskosios seimos sakų dvasine asistenčija;
e) Baznyčios patvirtinta ir pritaikyta. Kaip bevadintume Prančiskų, pirmiausia jis
buvo katalikas, rimtai siekiantis Baznyčios pritarimo tais laikais, kuomet daugybe
reformuotojų, gero ar blogo tikejimo vedini, sieke reformuoti Baznyčią, nuversdami
jos strukturas arba visiskai ją palikdami.
Tikras Ordinas
Pasauliečių prančiskonų ordinas skiriasi nuo kitų pasaulietinių asočiačijų
Baznyčioje, nes pirminis jo tikslas yra siekis gyventi evangelinį gyvenimą. Kitos
grupes turi spečifinius tikslus. Kaip pasaulietinis ordinas OFŠ pabrezia brolijos
gyvenimą, asmeninio sventumo paieskas, asmeninį ir brolijos apastalavimą kaip
sočialinio teisingumo ir taikos tarp zmonių įgyvendinimo budą.
Pagal „To Live as Francis Lived. A Guide for Secular Franciscans“

Klausimai apmąstymui:
1. Koks yra pagrindinis OFŠ tikslas? Kokius kitus tikslus įgyvendina OFŠ?
2. Ar priklausymas OFŠ kazkuo keičia tavo gyvenimą? Kokios gyvenimo
disčiplinos turi ismokti tapdamas pasauliečiu prančiskonu?
Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:
Jn 1, 19-51; OFŠ Regula 1 sk.
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