ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Rugsejo 5 d. Kaune vyko 4-oji Lietuvos prančiskoniskojo jaunimo
brolijos Načionaline rinkimų asambleja, kurios metu 2 metų kadenčijai
buvo isrinkta nauja Jaupra Načionaline taryba. Lietuvos prančiskoniskojo
jaunimo brolijos prezidentu tapo Rokas Žeimys, vičeprezidentu – Rapolas
Žeimys, atsakingąja už ugdymą – Vitalija Stanislauskaite, sekretore – Živile
Aleksandravičiute, izdininku – Vinčas Rimkus, tarptautiniu delegatu –
Šimonas Baliukonis, atsakingąja uz Prančiskučius – Dovile Valyte. Į Jaupra
Načionalines tarybos sudetį įeina načionalinis dvasinis asistentas Antanas
Bluzas OFM ir broliskas vadovas Rimantas Radzevicius OFS.
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 20152016 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 laidos „PORCIUNKULĖ“ klausykites
kiekvieną sestadienį, 20 val., Marijos radijo eteryje. Laidų arčhyvas
internete – www.marijosradijas.lt.
Norintys savo parapijose platinti dezutes su naturalaus bičių vasko
žvakutemis ir taip sukaupti papildomų lesų įvairioms savo brolijos
reikmems, tiesiogiai kreipkites į Klaipedos Kristaus Karaliaus brolijos narį
Modestą Žadvydą OFŠ tel. 8 612 13357.
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)
Načionalinis Jaupra prezidentas Rokas Žeimys (tel. 8 618 31467; rokaszeimys@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. 23 (2015 m. spalis)

Pax et Bonum!
Mylimi Ordino broliai ir sesės,
Kiekvieną kartą, sulaukę mūsų Serafiškojo
Tėvo Pranciškaus gimimo Dangui šventės, vėl
semkimės įkvėpimo iš jo švento gyvenimo ir
šventos mirties.
Tegul brolio Pranciškaus neturtas įkvepia mus
ne tik apriboti savo materialinius poreikius ir
tapti atsakingais vartotojais, bet dar daugiau –
išlaisvinti savo širdis gyvenimui „be nieko savo“ ir
džiaugtis kiekviena proga „apiplėšti save“ taip,
kaip tai padarė žmogumi tapęs Dievas.
Tegul švelni ir motiniška Pranciškaus meilė
broliams tampa pavyzdžiu visiems mūsų brolijų
vyresniesiems, o jo nuolankumas teišmoko mus
paklusti ir patarnauti vieni kitiems. Tegul
Pranciškaus brolystė su skirtingų religijų ar
kultūrų žmonėmis padrąsina atvira širdimi eiti
pas visus, o ypač pas kitokius nei mes.
Tegul šventasis Pranciškus, pats tapęs gyva
malda, uždega ir mūsų širdis ta serafiška,
liepsnojančia meile Kristui. Juk nuostabiau už
Kristų gali būti tik dar daugiau Kristaus! Kad
augdami maldos gyvenime, kuris neturi dugno,
mes nuolat susitiktume prie to Šulinio, iš kurio
semiamės Gyvojo Vandens.
Mylimieji, visus nuoširdžiai sveikinu su Šv. Pranciškaus Asyžiečio švente!
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Nacionalinės tarybos vardu
Virginija Mickutė OFS
Nacionalinė ministrė
2015 m. spalio 3 d. Kretinga
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: ŽINIA VISIEMS EUROPOS PASAULIEČIŲ
PRANCIŠKONŲ ORDINO (OFS) IR PRANCIŠKONIŠKOJO
JAUNIMO (JAUPRA) BROLIAMS IR SESERIMS
„Elkitės, kaip dera jūsų pašaukimui,
į kurį esate pašaukti“ (plg. Ef 4, 1)
Brangus broliai ir seserys,
Viešpats tesuteikia jums savo ramybę!
2015 metų rugpjucio 17-23 dienomis, prabegus trejiems metams nuo pirmojo
kongreso, 22 Ėuropos salių atstovai (apie simtas OFŠ ir Jaupra narių kartu su
savo dvasiniais asistentais) susirinko Mostare, Bosnijoje ir Herčogovinoje.
Kongreso dalyviai gerejosi Mostaro miestu, kuris garseja savo senuoju tiltu ir
viduramzisku senamiesčiu, bei „Ėuropos Jeruzale“ vadinamu Šarajevu. Bosnija ir
Herčegovina mums tapo pavyzdziu, kaip zmones gyvena kartu nepaisydami
kulturinių ir religinių skirtumų. Ši vieta ir mus kviečia „statyti tiltus“ (kaip sake
popiezius Prančiskus). Tiltus tarp savęs ir Dievo, tarp musų brolijų, tarp OFŠ ir
Jaupra brolijų, tarp OFŠ ir Baznyčios, tarp Prančiskoniskosios seimos ir pasaulio.
Kartu praleista savaite buvo puiki galimybe gilinti musų brolystę, drauge
svenčiant Ėučharistiją ir meldziantis Valandų liturgiją. Apmąstyti savo
kriksčioniską ir prančiskoniską pasaukimą mus kviete įvairios paskaitos, kurias
pristate Prančiskoniskosios seimos nariai (mazesnieji broliai, OFŠ ir Jaupra) tiek
is vietines, tiek is tarptautines brolijos.
Kupini dekingumo Dievui uz sį nepamirstamą laiką, siunčiame sią zinią,
tikedamiesi, jog ji jums pades pilniau isgyventi savo pasaukimą ir imtis
kurybingų projektų, idant OFŠ ir Jaupra dar labiau taptų sviesa Baznyčiai ir
pasauliui.
Konferenčijų temos, grupių darbas, apskritasis stalas ir geriausių praktinių
pavyzdzių liudijimai gali buti sutraukti į siuos keturis prioritetus:
1. Maldos gyvenimas – puoselėti artimesnį santykį su Kristumi
Visų kriksčionių visuotinis pasaukimas yra pasaukimas į sventumą. Musų,
pasauliečių prančiskonų, pasaukimas – tai nuolatinis pročesas, vykstantis per
asmeninį atsivertimą į Kristų, kuris yra musų gyvenimo čentras. Mes sekame Juo
pagal savo Šerafiskojo Tevo paliktą pavyzdį. Auginti pasaukimą tiek asmeniskai,
tiek brolijoje mums padeda Ėučharistija, Ėvangelija, pasninkas, ispazintis ir
malda – ypač rozinis.
2. Gyvenimas brolijoje – gyventi Evangelija
Brolija yra tobula vieta, kur mes gyvename ta meile, kurią pazinome is
Ėvangelijos. Broliskas gyvenimas yra gyvybiskai svarbus, nes jis suteikia
galimybę vienam kitą paremti, apkabinti kylančius issukius bei patirti tobulą
dziaugsmą. Turime stiprinti visų lygių brolijas, dar daugiau kartu melsdamiesi,
dar labiau gilindami santykius su savo broliais ir seserimis, o taip pat dar labiau
2 atsiverdami ir svetingai priimdami kitus.

3. Šeima – duoti gerą pavyzdį
Šiandien gyvename visuomeneje, kur santuokų skaičius sparčiai mazeja, seima
nebetenka svarbos, o daugybe vaikų auga nepilnose seimose. Katalikų Baznyčios
mokymas apie santuoką susiduria su genderizmo ir kitų ideologijų issukiais.
Šeima yra visos zmonijos palikimas, todel esame pasaukti skatinti ir apginti
seimą. Tai turime daryti pradedami nuo savo pačių seimos – gyvendami intensyvų
maldos gyvenimą, praktikuodami atleidimą, bendraudami apie kasdienius reikalus,
leisdami laiką kartu, dalindamiesi tikejimu su vaikais, duodami gerą pavyzdį. Šios
pastangos, o taip pat atviras ir ismintingas ziniasklaidos priemonių naudojimas
visuomenei liudys seimos gyvenimo grozį ir svarbą, o taip pat pades mums neteisti
įvairiose gyvenimo aplinkybese atsidurusių žmonių.
Musų brolijos turi rasti budų, kaip paremti seimą, atsakingai įgyvendinant
paskutines Generalines Kapitulos isvadas. OFŠ ir Jaupra turi sekti Baznyčios
mokymą, ypatingai artejančio Vyskupų Šinodo seimos klausimais sviesoje.
Labai svarbu, kad Jaupra ir OFŠ nariai gautų tinkamą ugdymą apie seimą.
4. Socialinis ir ekologinis įsipareigojimas – ugdyti tarnystės dvasią
Švarbu atkreipti demesį, kad gyvename ne del savęs, bet del kitų. Augdami
prančiskoniskame dvasingume esame pakviesti „apkabinti raupsuotąjį“. Tai mus
veda prie sių issukių:
- Apginti zmogaus gyvenimą nuo pat pradejimo iki naturalios mirties, ypatingai
rupinantis pačiais pazeidziamiausiais;
- Buti jautriems reaguojant į skurdo problemą pasaulyje ir patiems tapti
atsakingais vartotojais;
- Študijuoti ir įgyvendinti popieziaus Prančiskaus enčikliką Laudato Si, taip
einant „ekologinio atsivertimo“ link (žr. www.francis35.org).
Šią zinią, o taip pat Ėuropos OFŠ ir Jaupra brolijų ateitį mes patikime Dievo
Motinos, Taikos Karalienes, musų Šventojo Tevo Prančiskaus, sventųjų Liudviko ir
Ėlzbietos globai, melsdami, kad jų uztarimas mus vestų prie vaisingų veiksmų.
„Visagali, amžinasis, teisingasis ir gailestingasis Dieve, apdovanok mus, varganus,
savo malone, kad dėl Tavęs vieno darytume tai, ko, kaip žinome, Tu nori, kad
trokštume vien to, kas Tau malonu“ (Šv. Pranciškaus laiškas generalinei kapitulai).

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad visiskai isnyktų siuolaikine vergijos forma – prekyba zmonemis. Kad
Azijos kriksčionių bendruomenes su misionierisku uzsidegimu skelbtų
Ėvangeliją tiems, kurie jos dar laukia.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz popiezių, vyskupus ir visą Baznyčios hierarčhiją. Uz Vyskupų Šinodo
seimos klausimais sekmę. Uz JAV načionalines brolijos Rinkimų kapitulą. „Teve
musų..“
*** Prasome palydeti malda spalio 24 – lapkricio 2 d. vyksiancias OFS ir Jaupra
rekolekčijas – piligriminę kelionę į Italiją sv. Prančiskaus pedomis.
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