ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Špalio 24 – lapkričio 2 d. vyks bendros OFŠ ir Jaupra
rekolekčijos – piligrimine kelione į Italiją Šv. Prančiskaus
pedomis. Raginame vietines OFŠ ir Jaupra
brolijas
isradingai ieskoti budų, kaip pagelbeti finansinių sunkumų
turintiems savo broliams ir sesems isvykti į sią piligriminę
kelionę. Visi, kurie noretų prie sių rekolekčijų prisideti ne tik malda, savo auką
gali pervesti į Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino sąskaitą Nr. LT28 7044
0600 0360 4017, mokejimo paskirtyje uzrasydami „auka kelionei į Italiją“.
Teatlygina jums Viespats, kuris nesileidzia aplenkiamas dosnumu!
Lapkričio 28 d., visų Šerafiskojo Ordino sventųjų
isvakarese, Kauno Šv. Jurgio konvente vyks isplestinis
Načionalines tarybos posedis, kuriame kviečiami dalyvauti
visų regioninių tarybų nariai ir visi vietinių brolijų ministrai.
Isplestiniame posedyje Lietuvos pasauliečių prančiskonų
ordino Načionaline taryba pateiks vienerių metų veiklos ir finansines
ataskaitas, bus pristatyta nauja načionaline ugdymo programa ir sudaromas
2015-2016 m. nacionalines brolijos veiklos planas. Visiems dalyviams
numatyti bendri pietus, saldus stalas – suvežtinis. Isankstine registracija į
isplestinį posedį vyksta el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com iki lapkričio 17 d.
Prančiskoniskosios seimos radijo laida „PORCIUNKULĖ“
pradeda jau ketvirtąjį sezoną! Kvieciame prisijungti prie laidos
kurybines komandos, rengiant reportazus arba pranesant apie
Prančiskoniskosios seimos naujienas savo regione. Teiraukites
tel.: 8 678 22052 arba el.pastu: porciunkule@marijosradijas.lt.
Laidos klausykites kiekvieną sestadienį, 20 val., Marijos radijo
eteryje. Laidų arčhyvas internete – www.marijosradijas.lt.

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 22 (2015 m. rugsejis)

Šv. Antanas, matydamas tokią žuvų pagarbą Dievui,
pradžiugo dvasia ir garsiai sušuko: „Tebūnie pagarbintas Amžinasis Dievas!
Vandenų žuvys labiau Jį šlovina nei eretikai; būtybės, stokojančios proto,
mieliau klausosi Jo žodžio negu netikintieji!“
Šv. Pranciškaus žiedeliai, 40
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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 )

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad jaunimui atsirastų daugiau galimybių mokytis ir dirbti. Kad
katečhetai savo gyvenimu nuosekliai liudytų tikejimą, kurį skelbia.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz Prančiskoniskąją seimą. Uz Nikaragvos, Didziosios Britanijos ir
Švedijos načionalinių brolijų Rinkimų kapitulas. Kad broliskas ir
pastoračinis vizitas Didziojoje Britanijoje butų vaisingas. „Teve musų..“
*** Prasome maldos, kad butų vaisingos Nacionalines tarybos vizitacijos
Vilniaus regione (rugsejo 26 d.) ir Vilkaviskio regiono (spalio 10 d.).
*** Melskimes uz taiką Ukrainoje, Sirijoje ir visame pasaulyje. Uzsirasyti
Rozinio maldai uz taiką galite internetiniame puslapyje: www.mir.com.hr 1
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: RŪPINIMASIS GAMTA IR TEISINGUMAS
VARGŠAMS YRA NEPERSKIRIAMI
Popiezius Prančiskus savo enčiklikoje „LAUDATO ŠI’“
kreipiasi pirmiausiai į tikinčiuosius katalikus,
kartodamas sv. Jono Pauliaus II zodzius: „krikščionys
ypatingai suvokia, kad jų veikla kūrinijoje, jų pareigos
gamtai ir Kūrėjui yra jų tikėjimo dalis“(64).
Manau, kad Pranciškus yra tobulas rūpinimosi tuo, kas silpna, ir džiugiai bei
autentiškai įgyvendinamos integraliosios ekologijos pavyzdys. Jis yra visų
ekologijos srities tyrinėtojų bei darbuotojų šventasis globėjas, taip pat mylimas
gausybės nekrikščionių. Jis rodė ypatingą dėmesį Dievo kūrinijai, taip pat
didžiausiems vargšams bei paliktiesiems likimo valiai. Mylėjo ir buvo mylimas
už savo džiaugsmą, dosnų atsidavimą, visa aprėpiančią širdį. Buvo mistikas ir
piligrimas, gyvenęs paprastai ir įstabiai darniai su Dievu, kitais, gamta ir
savimi pačiu. Galiausiai jis mums liudija, kokie neperskiriami yra tokie dalykai,
kaip rūpinimasis gamta, teisingumas vargšams, įsipareigojimas visuomenei ir
vidinė ramybė (10).
Jo mokinys šventasis Bonaventūras pasakojo, kad jis, „laikydamas, jog visų
dalykų kilmė yra bendra, jautė dar didesnę pagarbą ir kūrinius, net visiškai
mažus, vadindavo broliu ar seserimi“. Tokio įsitikinimo nevalia nurašyti kaip
iracionalaus romantizmo, nes jis daro poveikį mūsų pasirinkimams, kurie turi
įtakos mūsų elgesiui. Jei prie gamtos ir aplinkos artinsimės be atvirumo
nuostabai, jei santykiaudami su pasauliu nešnekėsime brolystės ir grožio kalba,
mūsų nuostatos nesiskirs nuo šeimininko, vartotojo ar vien gamtinių išteklių
naudotojo, negebančio apriboti savo tiesioginių interesų, nuostatų. Priešingai,
jei jausimės artimai susiję su viskuo, kas egzistuoja, spontaniškai reikšis
nuosaikumas ir rūpinimasis. Šventojo Pranciškaus neturtas ir paprastumas
buvo ne vien išorinis asketizmas, bet ir kai kas radikaliau – atsisakymas
paversti tikrovę tik naudotinu bei valdytinu objektu (11).
Patriarchas Baltramiejus atkreipė dėmesį į ekologinių problemų etines ir
dvasines šaknis, akinančias mus ieškoti sprendimų ne tik technikos srityje, bet
ir žmogaus keitimosi lygmeniu, nes kitaip apsiribosime vien simptomais. Jis
pasiūlė pereiti nuo vartojimo prie aukos, nuo godumo prie dosnumo, nuo
eikvojimo prie gebėjimo dalytis, prie askezės, „kuri reiškia mokytis duoti, o ne
tiesiog atsižadėti. Tai – meilės būdas laipsniškai pereiti nuo to, ko noriu, prie to,
ko reikia Dievo pasauliui“ (9).
Nors Ėkumeninis Baznyčios patriarčhas Baltramiejus daugiau nei pries
dvidesimt metų pirmasis atkreipe kriksčionių demesį į ekologines
problemas, Katalikų Baznyčia iki siol siuo klausimu laikesi gana santuriai.
Kaip raso popiezius, zmogaus gyvenimas remiasi trimis pamatiniais
2 tarpusavyje susijusiais santykiais: zmogaus santykiu su Dievu, savo artimu ir
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su visa likusia kurinija. Deja, ilgą laiką buvome palikę seselyje sį trečiąjį
pamatinį santykį, o tai leme iskreiptą isnaudojantį poziurį į aplinką.
Šią spragą galima justi kalbantis su tikinčiais draugais ir pazįstamais apie
kurinijos apsaugą. Šis kriksčionisko gyvenimo aspektas tartum lieka antraeilis,
papildomas ir neprivalomas. „Švarbiau padeti zmonems“, „pirmiau
pasirupinkime zmonemis“, – dazniausiai girdimi atsakymai. Taip, zinoma, reikia
padeti zmonems ir butent todel, kad reikia pasirupinti zmonemis, turime
tausoti aplinką. Popiezius Prančiskus susieja sias dvi nepelnytai atskirtas sritis
teigdamas, kad „gamtos problemų analizė negali būti atskirta nuo žmogaus,
šeimos, darbo, miesto kontekstų, nuo asmens santykio su savimi pačiu analizės,
nes „nebūna atskirtų ekologinių ir socialių krizių, bet būna sudėtingos
socioekologinės krizės“ (139, 141).
Kaip ir apastaliskajame paraginime Evangelii Gaudium, taip ir enciklikoje,
didelis demesys skiriamas vargsams. Klimato kaita, bioįvairoves nykimas,
vandens tarsa nera vien zala aplinkai. Šis gamtos niokojimas skaudziausiai
atsiliepia zmonems, ypač skurdziausių salių gyventojams. Paradoksalu, kad
daugiausiai uz kurinijos degradačiją atsakinga turtingoji pasaulio Šiaure
maziausiai jaučia padarinius, gulančius ant pietuose gyvenančių zmonių pečių,
kurie kenčia supertaifunus, čunamius, potvynius ir neregetas sausras.
Mus, issivysčiusiųjų salių gyventojus, Šventasis Tevas kviečia „ekologiniam
atsivertimui“. Širdies atsivertimas, meile artimui daugiau nebera atsiejami nuo
rupestingo santykio su kurinija. Isleidus sią enčikliką, per sązines sąskaitą
turesime įdemiau apmąstyti ne vien savo santykį su Viespačiu ir aplinkiniais
žmonėmis, tačiau ir visais gamtos kuriniais.
Ne veltui enčiklikos pavadinimas paimtas is sv. Prančiskaus „Kurinijos
giesmes“. Prančiskaus, kuris apkabinęs evangelinį neturtą, o dar tiksliau –
neturtingą ir nukryziuotą Isganytoją – savo gyvenime nuostabiai suderino
meilę vargsams ir kurinijai, nerasdamas čia jokios priespriesos. Visuose
kuriniuose jis mate ir gerbe Auksčiausiojo zymes.
Parengė Monika Midverytė OFS
Klausimai apmąstymui:
1. Ar is mano kasdienio gyvenimo pasirinkimų ir veiksmų matyti, kad esu
neabejingas kurinijos apsaugai? Kokių galiu pateikti pavyzdzių?
2. Ar pirkdamas produktus ir daiktus, atsikratydamas atliekomis,
naudodamasis istekliais (vandeniu, elektra ir pan.) galvoju apie poveikį aplinkai
ir artimui?
3. Kur musų aplinkoje yra labiausiai del sočioekologines krizes nukenčiantys
mazuteliai?
4. Kokiais budais musų brolija galetų labiau prisideti prie kurinijos apsaugos
ir sočialinio teisingumo?
Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:
Ps 104, Rom 8, 19-23;
OFŠ Regula 11, 13, 18 sk.; Generalines Konstitučijos 18, 19 sk.
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