ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Registračija į Načionalinį kongresą vyksta per OFŠ ir
Jaupra brolijas nuo kovo 1 d. iki birželio 15 d. Užpildytą
brolijos registračijos anketą prasome atsiųsti el. pastu
jaupra@gmail.com arba adresu: Lietuvos pranciškoniškojo
jaunimo brolija, Vilniaus g. 3, LT-97129 Kretinga.
Registračija bus patvirtinta, kai į Lietuvos pasauliečių
prančiskonų ordino sąskaitą Nr. LT28 7044 0600 0360 4017 pervesite auką
už visą grupę (dalyvio auka vienam asmeniui - 50 Lt). Nespejusiems
užsiregistruoti iki birželio 15 d. kongresas kainuos pilną kainą - 120 Lt
asmeniui.
Gegužes 10 dieną Šiauliuose vyks metinis V Lietuvos
Prančiskučių susitikimas tema „Tu – mano džiaugsmas“.
Prančiskučiai yra prančiskoniskos 7-14 metų amžiaus
vaikų grupes. Į sį susitikimą kviečiame atvykti ne tik
veikiančias Prančiskučių grupes, o taip pat ir
besikuriančias grupeles arba OFŠ narius su savo vaikais.
Registračija vyksta iki gegužes 1 d. el. pastu
kryziukalnobrolija@gmail.com
arba
telefonu
8
638
20293.
Registruodamiesi nurodykite dalyvių skaičių, grupes vadovo tel. nr, kokiu
budu atvyksite (ar reikes pasitikti nuo stoties). Dalyvavimas nemokamas.
Prasome kiekvieną grupę atsivežti savo kryžių, kuris susitikimo metu bus
pastatytas Kryžių kalne.
Vilniaus regiono taryba kviečia visos Lietuvos pasauliečius
prančiskonus ir prančiskoniskąjį jaunimą balandžio 26 dieną atvykti į
Dievo Gailestingumo atlaidus Vilniuje. Šventes programoje numatoma:
11.00-11.45 val. Rožinio malda Ausros Vartų koplyčioje; 12.00-13.00 val.
konferenčija Šv. Tereses bažnyčios kriptoje; 13.30 val. sv. Misios Dievo
Gailestingumo sventoveje. Po sv. Misių - agape sv. Prančiskaus ir
sv. Bernardino vienuolyne.
KONTAKTAI
Švetaine internete – www.ofs.lt
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba:
Načionalinis ministras Nerijus Čapas OFŠ, tel. 8 650 26814
Načionaline ugdymo magistre Ėmilija Radusiene OFŠ, tel. 8 610 65035
Načionalinis dvasinis asistentas br. Paulius Šaulius Bytautas OFM, tel. 8 682 60227
Regionų ministrai:
Telsių regiono – Jonas Drungilas OFŠ, tel. 8 655 12556
Panevežio regiono – Ėgle Jažauskiene OFŠ, tel. 8 647 09083
Vilniaus regiono – Algimantas Andžiulis OFŠ, tel. 8 614 50935
Kauno regiono – Zita Murauskiene OFŠ, tel. 8 680 85454
Vilkaviskio regiono – Irena Ovsiukiene OFŠ, tel. 8 600 69324
Šiaulių regiono – Genovaite Marčinkute OFŠ, tel. 8 653 56249
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Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 5 (2014 m. balandis)

„Pranciškau, eik, atstatyk mano namus,
kurie, kaip matai, visiškai griūva...“

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad vyriausybes skatintų kurinijos apsaugą ir teisingą gamtinių isteklių
paskirstymą. Kad prisikelęs Viespats pripildytų vilties sirdis tų žmonių,
kurie kenčia skausmo ir ligos ismeginimą.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Už OFŠ ir Prančiskoniskąjį jaunimą Ėuropoje - kad jie butų kurejai
čiviližačijos, kuri remiasi gyvuoju tikejimu į Kristų, galinčiu atnaujinti
žmones, seimas, Bažnyčią ir visuomenę, bei siektų to su sv. Prančiskaus
Asyžiečio entužiažmu ir džiaugsmu. „Teve musų..“
*** „Daug gali karsta teisiojo malda“ (Jok 5,16). Bukime maldos vienybeje
už taiką Ukrainoje, Venesueloje ir visame pasaulyje.
*** Šestadieniais asmeniskai arba brolijose meldžiames Švč. Mergeles
Marijos septynių džiaugsmų rožinį už visą Prančiskoniskąją seimą.
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Pradėkime iš naujo, broliai!

UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: Brolijos susirinkimas
Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:
Jn 17, 21-26; OFŠ Regula, 24 sk.; Generalines Konstitučijos, 53 st.
***

Ordino pagrindas – brolyste (brolija), pirminis Prančiskaus idealas. Jo
esme – stiprinti santykius su Kristumi ir naujai patirti prančiskoniskos
dvasios jausmą. Kitas esminis siekis yra burti narius, kad jie tarpusavyje
dalintųsi asmeniniais Ėvangelijos patyrimais. Kiekvienam susirinkimui
tiktų viena is Prančiskaus maldų, kuri padetų gyviau atkurti Prančiskaus
gyvenimą susirinkusiems. Nuolatinis ugdymas yra kita priežastis kartu
susirinkti visai Brolijai. Kasdienio pasauliečio prančiskono atsivertimo
dalis yra atkaklus Ėvangelijos vertybių laikymasis. Nuolatinis ugdymas
brolijos nariams suteikia galimybes suprasti, kaip jie galetų geriau
gyventi pagal Ėvangeliją.
Budama Dievo esaties ženklas pasaulyje, brolija turi apsispręsti, kaip
reiketų skirstyti savo narių laiką ir sugebejimus – dar viena priežastis
susirinkimui. Kaip ir bet kurioje didesneje grupeje, visada kyla
svarstytinų klausimų, poreikis dalintis korespondenčija, isklausyti narius.
(...) Reiketų skatinti ir raginti susitikimus su kitomis prančiskoniskomis
grupemis. Tie susirinkimai nesunkiai galetų tapti didesnio masto nei
vietines brolijos susirinkimai. Be to, jie galetų pristatyti pasauliečius
prančiskonus kitiems prančiskoniskos bendruomenes nariams. (...) Nariai
turetų prisiminti vienas kitą maldose, ypač mirusiuosius. Bent kartą per
metus, dažniausiai lapkritį, reikia paaukoti už juos sv. Misias.
Teresa V. Baker OFS „Gyvenimas pagal Evangeliją“, 94-96 p.
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Užduotys:
Prančiskoniskas pasaukimas yra gyventi Ėvangelija brolijoje, negaliu
buti prančiskonas vienas be brolijos. Broliai yra Dievo mums duoti, kad
gyventume Ėvangelija, todel brolijos susirinkimų lankymas yra
priklausymo Pasauliečių prančiskonų ordinui esme.
Brolijų susirinkimai turi tapti dažnesni nei kartą per menesį. Turi buti
ieskoma budų, kaip juos paįvairinti, padaryti neformalius. Turime
stiprinti brolystes dvasią ir siekti mylinčios seimos santykių brolijose.
Ugdymo menrastis „Pradekime is naujo, broliai“ turi pasiekti
kiekvieną, o ypač sergantį ar del kitų priežasčių brolijos susirinkimų
nelankantį brolį ir sesę.

Pradėkime iš naujo, broliai!

Klausimai apmąstymui:
1. Kaip brolijos bendryste skatina tavo prančiskoniską pasaukimą?
2. Kodel lauki savo brolijos susirinkimų, o kodel kartais verčiau liktum
namuose?
3. Ką pasiulytum brolijos susirinkimuose keisti, o ką issaugoti? Kodel?
***
I PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ IR PRANCIŠKONIŠKOJO JAUNIMO
NACIONALINIS KONGRESAS „DIEVAS DAVĖ MAN BROLIUS“
2014 m. rugpjūčio 15-17 d. Kretinga
PRĖLIMINARI PROGRAMA
Rugpjūčio 15 d. PENKTADIENIS
10.00-12.00 Registračija ir įsikurimas
12.00 Valandų liturgija su broliais bažnyčioje
12.30 Kongreso atidarymo sv. Misios
14.00 Pietus gimnažijoje
15.30-16.30 Lučy Almiranež OFS mokymas sv. Antano rumų saleje
17.00 Eisena į Sv. Klaros seserų vienuolyną
17.30 Prančiskoniskosios seimos malda
19.00 Vakariene gimnažijoje
20.00 Brolijos vakaras sv. Antano rumų saleje
22.00 Nakvyne seimose arba gimnažijoje
Rugpjūčio 16 d. ŠEŠTADIENIS
8.00-9.00 Pusryčiai gimnažijoje
9.00 Rytmetine malda sv. Antano rumų saleje
9.30-10.30 OFS – Br. Martin Bitžer OFMConv mokymas sv. Antano rumų saleje
9.30-10.30 Jaupra – užsiemimas Teatro studijoje
10.30-11.00 Pertrauka
11.00-12.00 Lučy Almiranež OFS mokymas sv. Antano rumų saleje
12.00-13.00 Darbas bendrose OFS ir Jaupra grupese
13.30 Pietus gimnažijoje
15.00-17.00 Bendras OFS ir Jaupra žaidimas sv. Antano rumų saleje
17.30 Valandų liturgija su broliais bažnyčioje
18.00 Sv. Misios bažnyčioje
19.00 Vakariene gimnažijoje
20.30 Evangeližačinis končertas sventoriuje
22.30 Nakvyne seimose arba gimnažijoje
Rugpjūčio 17 d. SEKMADIENIS
8.00-9.00 Pusryčiai gimnažijoje
9.00 Rytmetine malda sv. Antano rumų saleje
9.30-12.00 Baigiamasis kongreso forumas
12.30 Kongreso uždarymo sv. Misios bažnyčioje
14.00 Pietus gimnažijoje
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