ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Šiemet savo 12 metų tarnystę OFŠ ir Jaupra generalinių dvasinių
asistentų konferenčijoje baige br. Martin Bitzer OFM Conv. Is Argentinos
kilęs brolis Martinas 2014 m. viesejo Lietuvoje vykusiame I OFŠ ir Jaupra
načionaliniame kongrese bei vede ugdymo seminarą dvasiniams
asistentams. Melskime, kad Viespats laimintų busimas brolio Martino
tarnystes.
Rugpjučio 14 dieną prie Klaipedos Šv. Prančiskaus Asyziečio vienuolyno
buvo kanoniskai įsteigta Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
Klaipedos Šv. Marijos Magdalietes brolija. Iskilmingų sv. Misių metu
vietines brolijos steigimo dekretą pasirase Mazesniųjų brolių ordino
Lietuvos
Šv.
Kazimiero
provinčijos
ministras
br.
Algirdas
Malakauskis OFM, načionaline ministre Virginija Mičkute OFŠ ir Telsių
regiono ministras Jonas Drungilas OFŠ. Prasome maldos uz naujai įsteigtą
broliją.
Rugpjučio 20 d. Kauno Šv. Jurgio konvente vyko Lietuvos pasauliečių
prančiskonų ordino Kauno regiono brolijos tarybos Rinkimų kapitula.
Kauno regiono ministre isrinkta Marijona Šinkevičiene OFŠ, vičeministre –
Odeta Aliukevičiute OFŠ, sekretore – Vida Faustina Idikaite OFŠ,
ekonome – Alma Kryžanauskiene OFS, ugdymo magistre – Brone
Gudaityte OFŠ.
Rugsejo 18 d., 18 val. Klaipedos Šv. Juozapo Darbininko baznyčioje vyks
rekolekčijos pasauliečiams prančiskonams. Rekolekčijas ves dvasinis
asistentas br. Paulius Vaineikis OFM. Kviečiame dalyvauti!
Prančiskoniskosios seimos radijo laidos „Porčiunkule“ komanda dekoja
Dievui uz keturis sezonus „Marijos radijo“ eteryje ir atsisveikina su
klausytojais. Visų sezonų laidų arčhyvą galima rasti www.ofs.lt.
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La Vernos kalnas, kurį šv. Pranciškui 1213 metais
padovanojo grafas Orlandas.

KONTAKTAI

4

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)
Načionaline ugdymo magistre Monika Midverytė OFS (tel. 8 678 22052; monikaofs@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 (8 618 31467; rokaszeimys@gmail.čom)
Načionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM (8 698 05526; antanasofm@gmail.čom)
Regionų ministrai:
Telsių regiono – Jonas Drungilas OFS (8 655 12556; drungilas.jonas@gmail.com)
Panevezio regiono – Rasa Mačiulionienė OFS (8 656 61786; rmačiul@gmail.čom)
Vilniaus regiono – Algimantas Andziulis OFS (8 614 50935; algandziulis@gmail.com)
Kauno regiono – Marijona Sinkevičienė OFS (8 658 83586; marsinkev@gmail.com )
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 kiekvienas prisidetų prie bendrojo gerio ir zmogų į pagrindinę
vietą iskeliančios visuomenes kurimo. Kad sakramentus priimdami ir
Šventąjį Rastą apmąstydami kriksčionys vis labiau įsisąmonintų savo
evangelizačijos misiją.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz persekiojamus kriksčionis. Uz Šlovakijos, Naujosios Zelandijos,
Madagaskaro, Australijos-Okeanijos, Lenkijos, Ėkvadoro ir Meksikos
načionalinių brolijų Rinkimų kapitulas. „Teve musų...“
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Pradėkime iš naujo, broliai!

Tema: ŠV. PRANCIŠKAUS STIGMOS

Rugsejo 17 dieną visa Prančiskoniskoji seima, o ypač
ant La Vernos kalno, pasventinto Šerafino pavidalu
apsireiskusio Viespaties ir sventojo Prančiskaus, ant sio
kalno gavusio stigmas, svenčia Kryziaus slepinį, kuris
tapo matomas Neturtelio is Asyziaus kune.Kaip
apastalas Paulius rase, nuo šiol tegu niekas manęs
nebevargina,
nes
savo
kūne
nešioju
Jėzaus
žymes (Gal 6, 17). Šv. Paulius savo kune nesiojo
nukryziuotojo Kristaus sekimo randus, o sv. Prančiskus ant rankų, kojų ir
sono nesiojo Kristaus kančios zenklus.
Šv. Prančiskaus biografija pasakoja mums, kaip atsitiko sis vienetinis
Štigmų stebuklas. Švento Kryziaus isaukstinimo iskilmes dienomis, tik dvejus
metus pries sv. Prančiskaus mirtį, Šerafiskasis tevas isejo ant La Vernos
kalno, kad pradetų sv. Arkangelo Mykolo garbei skirtą pasninką. Karstai
troksdamas pazinti Dievo valią ir buti visiskai perkeistas į Kristų, sventasis
Švenčiausiosios Trejybes vardu tris kartus atsiverte Ėvangeliją. Kadangi
kiekvieną kartą jis atsiversdavo knygą ties Viespaties Jezaus Kančios
skyriumi, meldesi, kad galetų be paliovos jausti savo kune Nukryziuotojo
skausmą. Tuomet jis isvydo regejimą, pripildziusį jį didziulio dziaugsmo ir
tuo pat metu gilios sirdgelos. Tai buvo Viespaties regejimas nukryziuoto
Šerafino pavidalu, kuris atskleide, kad jis, Prančiskus, taip pat bus visiskai
transformuotas į Nukryziuotojo Kristaus pavidalą. Kai vizija baigesi, ant sio
Kristaus pasekejo kuno pasirode Viespaties kančios zenklai, stigmos jo
rankose ir kojose, o sone – zaizda.
Per sį liturginį sv. Prančiskaus stigmų minejimą, pabandykime suprasti
keletą svarbių aspektų, kuriuos sis stebuklingas įvykis mums atskleidzia
pagal sv. Bonaventuros pasakojimą. Šerafiskasis daktaras pradeda sudaryti
įspudį apie stigmas tokiais žodžiais: Pranciškus mokėjo rūpestingai paskirstyti
savo laiką. Dalį jo praleisdavo vykdydamas apaštalinę veiklą dėl savo artimo, o
kitą dalį skyrė tylai ir žavėjimuisi Dievu kontempliacijoje. Taigi po to, kai
atiduodavo save, atsakydamas į vietos ir laiko poreikius dėl kitų išganymo, jis
pasitraukdavo iš minių šurmulio į vienumą.
Prančiskus mus moko, kad negalime buti viskas kitiems, jei tuo pat metu
nesame viskas Dievui. Panasiai negalime buti viskas Viespačiui, jei nuolatos
neieskome vidinio savęs. Mazasis Neturtelis is Asyziaus mus moko, kad
esminis musų egzistenčijos poreikis yra „ekologisko gyvenimo projektas“,
kur įsipareigojimas del kitų geroves yra derinamas su „vacare Deo” – o tai
reiskia laiką, praleidziamą su Dievu ir savimi. Šv. Prančiskus, budamas
nuolatinis zmogaus ieskotojas, taip pat buvo ir nuolatinis Dievo ir Jo valios
ieskotojas. Šv. Bonaventura tai nurodo, vaizduodamas Prančiskų kaip zmogų,
2 kuris, turedamas tikslą nuolat pazinti save, sieke ir mylejo vienumą.

Žmogiškašiš ašmuo yra neabejotinai „šocialine butybe“, šukurta šantykiamš;
vis delto patirtis mus moko, kad tik tie, kurie zino, kaip gyventi, zino, kaip
visavertiskai patirti santykius.
Tiktai tie, kurie nebijo nusileisti į savo vidų, zino, kaip susitikti su Dievu ir
kitu zmogumi. Priesingai, negebejimas gyventi vidinio gyvenimo yra ir
negebejimas sukurti ir isgyventi tvirtų ir ilgalaikių santykių su Dievu ir kitais.
Žinoma, vienatve nera pozityvi. Kai kurie atšiškyrimai, kaip kad šaviizoliacija ar
aplinkinių baime. Tačiau tarp sių patologijų ir besaikio aktyvumo vienuma gali
sukurti pusiausvyrą, harmoniją, stiprybę ir tvirtumą. Kiekvienas, kuris, kaip ir
Prančiskus, apkabiną vienumą, yra Dievo valios paieskose, todel negali ieskoti
Jo slepdamasis daugybeje, anonimiskai paskendęs minioje ar netgi
dreifuodamas link solipsizmo, uzsidarydamas savyje. Galbut vienuma yra
vienas didziausių meiles Dievui, kitiems ir sau patiems zenklų.
Vienuma leidzia suvienyti savo paties sirdį ir taip patirti vienybę su Dievu ir
kitais. Kai vienuma veda mus į susitikimą su savimi, mums, kriksčionims, tai
tampa bendrystes su Viespačiu vieta ir apsivalymu nuo nuolatinių susidurimų
su zmonemis, kurie po kurio laiko ima kelti
riziką tapti netyram.
Komentuodamas Ėvangelijos pagal Joną 5 skyriaus 13 eilutę, sv. Augustinas
paaiskina, kad zmogus Ėvangelijoje nezinojo, kas jį isgyde, nes Jezus pasislepe
minioje. Yra sunku, – sako sventasis, – matyti Kristų minios viduryje. Taigi
vienuma yra reikalinga. Jeigu siela yra dėmesinga, vienumoje Dievas leidžiasi būti
matomas. Minioje yra sąmyšis. Taigi norint matyti Dievą, reikalinga tyla. Kita
vertus vienuma yra meiles isbandymas. Kriksčionys, kaip ir Jezus, turi pripildyti
vienumą malda, dvasine kova, Dievo valios istyrimu ir Jo veido ieskojimu.
Šv. Prančiskus buvo tikras mokytojas, buvęs tikruoju Kristaus apastalu.
Parengta pagal José Rodríguezo Carballo OFM pamokslą
Bernardinai.lt
Klausimai apmąstymui:
1. Pasidalinkite brolijoje apie savo dvasinį gyvenimą. Kaip man sekasi
paskirstyti savo laiką ir islaikyti pusiausvyrą tarp apastalines veiklos ir maldos
gyvenimo?
2. Ar pakankamai laiko skiriu savo vidinio gyvenimo ugdymui ir poilsiui su
Dievu?
Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:
Mk 6, 30-34; OFŠ Regula 10 st.; Generalines Konstitucijos 10 ir 21 st.
Šv. Prančiskaus ziedeliai, 2 dalis, „Pasakojimai apie sventąsias stigmas“.
Trijų draugų legenda, XVII skyrius.
Užduotis: Brolijoje ar su Prančiskoniskąja seima paminekite sv. Prančiskaus
stigmų sventę.
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