ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Geguzes 30 d. Kaune vyko Načionalinis ugdymo seminaras,
skirtas OFŠ tapatybes ir prigimties apmąstymui. Šeminare
pristatytos ugdymo programos gaires įvesdinimo, pradinio ir
nuolatinio ugdymo laikotarpiams, diskutuota apie mūsų
načionalines brolijos stiprybes, silpnybes ir prioritetus. Kaip
pagrindines musų stiprybes įvardytas komandinis Načionalines
tarybos darbas, geri Lietuvos Prančiskoniskosios seimos tarpusavio rysiai ir
Ordino savarankiskumas, veiklus Prančiskoniskasis jaunimas ir vyresniųjų
OFŠ narių istikimybe savo pasaukimui. Pagrindinemis silpnybemis lieka
prasta komunikačija, dvasinių asistentų ir kompetentingų ugdytojų trukumas,
netolygus tarnysčių kruvio pasiskirstymas brolijose ir tarybose, atsivertimo
trukumas ir nenoras įsipareigoti, vis dar menkas OFŠ tapatybes suvokimas.
Načionalinei brolijai iskelti sie prioritetai: visų etapų ugdymo stiprinimas,
komunikačijos gerinimas, Apeigyno leidyba, kolegialus darbas brolijose ir
tarybose, brolijų lankymas ir stiprinimas, bendravimas tarp brolijų,
informačijos apie Ordiną sklaida ir Pasaukimų dienų organizavimas.
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino Telsių regiono
taryba tradičiskai kviečia pasauliečius prančiskonus susitikti
pirmąjį didziųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų sestadienį.
Liepos 4 d., 10 val., sv. Misios bazilikoje, po jų – Kryziaus kelio
kalnai, bendra malda ir agape. Laukiame brolių ir sesių taip
pat ir is kitų vyskupijų! Tel. pasiteirauti: 8 655 12556.
Liepos 7-12 d. Pakutuvenuose vyksta Prančiskoniska stovykla
(zr. ww.kpjt.lt). Liepos 25 – rugpjucio 2 d. vyksta Pranciskoniskojo jaunimo
atgailos zygis į Porčiunkules atlaidus (zr. www.jaupra.lt). Jei negalesite
dalyvauti stovykloje arba zygyje, nuosirdziai prasome jusų palaikyti sias
evangelizačines misijas savo malda!
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)
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 )

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 20 (2015 m. liepa)

PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ITALIJĄ ŠV. PRANCIŠKAUS PĖDOMIS
Rekolekčijos pasauliečiams prančiskonams ir prančiskoniskajam jaunimui
2015 m. spalio 24 – lapkričio 2 d.
Ši piligrimine kelione yra skirta TIK įzadus davusiems pasauliečiams
prančiskonams arba OFŠ novičams bei Jaupra Pazadą davusiam arba jam
besiruosiančiam jaunimui. Piligrimų grupę lydes ir rekolekčijas ves musų
dvasiniai asistentai – mazesnieji broliai.
Kelioneje aplankysime Dievo Motinos sventovę Čenstačhovoje (Lenkija),
Venečiją, sv. Antano sventovę Paduvoje. Rekolekčijos vyks Asyziuje ir La Vernoje.
Kartu keliausime sv. Prančiskaus pedomis po jo gyvenime svarbias vietas,
aplankydami Porčiunkules, Šan Damiano ir kitas baznyteles, sv. Prančiskaus ir
sv. Klaros kapus, Čarčeri eremus, Rivo Torto, Riečio slenį, Grečio, Fonte Čolombo,
La Vernos kalną...
Orientačine keliones kaina – 400 Ėur vienam zmogui (įskaičiuotos transporto
islaidos ir nakvynes su visais patogumais, pusryčiais ir vakariene). Šavarankiskai
reikes pasirupinti maistu keliones metu ir pietumis rekolekčijų metu.
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.
Registruokites ir apie kelionę teiraukites telefonu: 8 682 18060 (Virginija) arba
el.pastu: o_virgute_yra@yahoo.com. Pax et Bonum!
Piligriminę kelionę – rekolekčijas organizuoja
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordinas (www.ofs.lt)
Lietuvos prančiskoniskojo jaunimo brolija (www.jaupra.lt) 1
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: APIE UGDYMĄ BROLIJOJE
1. Štojant į broliją prasideda ugdymo, kuris turi tęstis visą gyvenimą,
kelias. Uz ugdymo pročesą yra atsakingas pats kandidatas, ugdymo
magistras, dvasinis asistentas ir kiti tarybos nariai bei visa brolija.
2. Orientavimo laikotarpis, kurio trukme yra apie tris menesius,
skirtas atpazinti, ar orientuojamasis yra tinkamas pasauliečio
prančiskono pasaukimui ir ar turi pagrindines savybes, reikalingas
busimajam OFŠ nariui.
3. Prasymą pradeti Įvesdinimo laikotarpį kandidatas pateikia rastu
Vietinei tarybai. Priemimo sąlygos: ispazinti katalikų tikejimą, buti
priemusiam sutvirtinimo sakramentą arba jį priimti iki pradinio ugdymo
laikotarpio (novičiato) pradzios, gyventi vienybeje su Baznyčia, moraliai
elgtis ir rodyti aiskių pasaukimo zenklų. Vietine taryba slaptu balsavimu
priima nutarimą ir jį pranesa kandidatui.
4. Įvesdinimo laikotarpis (postūlantatas), kūrio trūkme devyni
menesiai, yra ypatingas maldos laikotarpis, kurio metu kandidatas
atpazįsta savo prančiskoniską pasaukimą, įsijungia į brolijos gyvenimą ir
stengiasi geriau pazinti prančiskoniską gyvenimo budą. Isimties tvarka
postulantatą galima sutrumpinti iki sesių menesių, o esant poreikiui
prailginti iki dvidesimt keturių menesių.
5. Davę Pazadą Lietuvos prančiskoniskojo jaunimo brolijos nariai ir
pareiskę norą stoti į OFŠ yra atleidziami nuo Įvesdinimo laikotarpio.
6. Pradinio ugdymo laikotarpis (novičiatas), kurio trukme dvidesimt
keturi menesiai, yra svarbiausias laikotarpis, kurio metu vyksta
žmogiškaš, krikščioniškaš ir prančiškoniškaš naujoko ugdymaš. Šiš
ugdymo laikotarpis yra svarbiausias, nes naujokas aktyviai jungiasi į
brolijos misijas ir tiria savo prančiskoniską pasaukimą, ruosdamasis viso
gyvenimo įsipareigojimui – OFŠ įzadams. Isimties tvarka novičiatą galima
sutrumpinti iki dvylikos menesių.
7. Del minetų isimčių sprendzia Vietine taryba, atsizvelgdama į
dvasinio asistento ir ugdymo magistro rekomendačijas.
8. Prasymą leisti duoti laikinuosius arba amzinuosius įzadus naujokas
pateikia rastu Vietinei tarybai, kuri atsizvelgdama į ugdymo magistro ir
dvasinio asistento rekomendačijas, slaptu balsavimu priima nutarimą ir jį
pranesa naujokui.
9. Norintis duoti amzinuosius įzadus narys turi tureti pilnus dvidesimt
vienerius metus, aktyviai dalyvauti pradiniame ugdyme bent vienerius
metus ir gauti Vietines tarybos sutikimą. Pries įzadus visiems naujokams
yra privalomos rekolekčijos.
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10. Nuolatinio ugdymo laikotarpis prasideda davus amzinuosius įzadus
ir tęsia ankstesniais etapais pradetą ugdymą. Šiuo laikotarpiu yra
stiprinamas bei atnaujinamas kriksčioniskas ir prančiskoniskas
pasaukimas, gilinamas pasisventimas evangeliniam gyvenimui. Nuolatinio
ugdymo laikotarpiu atsivertimo pročesas turetų tapti gyvenimo budu, o OFŠ
įžadai būti sūvokiami kaip nūolatinis įsipareigojimas. Per profesų, t.y.
įžadūs davūsių brolijos narių, ūgdymą atsinaūjina visa OFS brolija.
11. Ugdymo pročesas susideda is informačijos, gaunamos per brolijos
ugdymo susitikimus, formačijos, kuri vyksta dalyvaujant brolijos gyvenime
ir veikloje, ir transformačijos, kuri kyla is Ėvangelijos studijų ir
sakramentinio maldos gyvenimo.
12. Visiems brolijos nariams – kandidatams, naujokams ir profesams –
privaloma dalyvauti brolijos susirinkimuose, ugdymo susitikimuose ir
rekolekčijose. Įsitraukimas į vietinę broliją ir dalyvavimas jos gyvenime yra
priklausymo Pasauliečių prančiskonų ordinui esme.
13. Vietines tarybos pritarimu brolijoje gali buti sudarytos veiklos
grupes, vienijančios panasius interesus turinčius brolijos narius. Šių grupių
tikslas – brolijos vardu tarnauti Baznyčiai, įgyvendinant įvairias
evangelizačines, sočialines ir kt. iničiatyvas.
14. Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino kandidatų, naujokų ir
profesų ugdymo programa turi buti patvirtinta Načionalines tarybos ir
perziurima bent kartą per seserius metus.
Iš Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinio Statuto

Klausimai apmąstymui:
1. Kartu aptarkite, kaip jusų brolijoje vyksta visų etapų ugdymas.
2. Įvardykite 3 savo brolijos stiprybes, 3 silpnybes ir 3 prioritetus.

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad politine atsakomybe visada butų suprantama kaip auksčiausia
artimo meiles forma. Kad su sočialine nelygybe susiduriantys Lotynų
Amerikos kriksčionys liudytų meilę vargsams ir skatintų kurti broliskesnę
visuomenę.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz OFŠ ir Jaupra brolijų dvasinius asistentus. Uz Ruandos načionalines
brolijos Rinkimų kapitulą. „Teve musų..“
*** Melskimes uz taiką Ukrainoje, Sirijoje ir visame pasaulyje. Uzsirasyti
Rozinio maldai uz taiką galite internetiniame puslapyje: www.mir.com.hr
*** Šestadieniais asmeniskai arba brolijose meldziames Švč. Mergeles
Marijos septynių dziaugsmų rozinį uz visą Prančiskoniskąją seimą.
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