ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Maloniai primename, kad ataskaitas uz 2015 m. vietinių brolijų tarybos
turi pateikti regioninems taryboms iki sausio 5 d., o regionines tarybos –
Načionalinei tarybai iki sausio 15 d. el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com.
Iskilus klausimams, drąsiai kreipkites į načionalinį sekretorių Mindaugą
Taskuną OFŠ telefonu 8 698 40337.
Lapkričio 28 d. Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino Kauno regiono
brolija mini savo Isejimo is pogrindzio 25-metį. Nuosirdziai sveikiname, o
taip pat prasome jusų visų maldos uz abi vietines Kauno regiono brolijas –
kad Viespaties Dvasia, kuri visa kuria nauja, įkveptų sių brolijų gyvenimą.
Šiaulių Kryzių kalno brolija kviečia į kiekvieno menesio
antrąjį savaitgalį vykstančias Tylos rekolekčijas. Rekolekčijų
dalyviai gyvens prie Kryzių kalno įsikurusioje „Angelų
svetaineje“ ir tures galimybę melstis kartu su Kryzių kalno
vienuolyno mazesniaisiais broliais. Butina isankstine
registračija į rekolekčijas telefonu: 8 612 51367 (Grazina).
Auka uz rekolekčijas – 25 Eur. Visus kvieciame dalyvauti!
Šekite Prančiskoniskosios seimos pulsą Lietuvoje ir pasaulyje,
klausydamiesi radijo laidos „PORCIUNKULĖ“ kiekvieną sestadienį, 20 val.,
Marijos radijo eteryje. Laidų arčhyvas internete – www.marijosradijas.lt.
Jei norite savo parapijose platinti dezutes su naturalaus bičių vasko
žvakutėmis ir taip sukaupti papildomų lėsų savo brolijos rėikmėms,
tiesiogiai kreipkites į Klaipedos Kristaus Karaliaus brolijos narį Modestą
Žadvydą OFS tėl. 8 612 13357.
Prasome maldos uz sausio menesį vyksiančią Mazesniųjų brolių ordino
Lietuvos Šv. Kazimiero provinčijos kapitulą. Veni Creator Špiritus!
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 – Rasa Mačiulionienė OFS (8 656 61786; rmačiul@gmail.čom)
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. 25 (2015 m. gruodis)

„Esame motinos, kai jį nešiojame savo širdyje ir kūne
dėl Dievo meilės ir tyros bei nuoširdžios sąžinės;
jį pagimdome šventais darbais,
kurių pavyzdys turi šviesti kitiems...“
Is sv. Prančiskaus laisko visiems tikintiesiems

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad kiekvienas patirtų gailestingumą Dievo, kuris nepavargsta atleisti.
Kad seimoms, ypač kenčiančioms, Jezaus gimimas taptų tikros vilties
žėnklu.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz Prančiskučių vaikų grupes. „Teve musų...“
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: MALDA IR EUCHARISTIJA –
MŪSŲ PAŠAUKIMO STIPRYBĖS ŠALTINIS
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Musų pasaukimas yra buti vaisingiems – duoti tikrų
atsivertimo vaisių. Šavo pasaukimo neįmanoma
padalinti į veiklos sritis, nes pirmiausia ateina
pasaukimas, o tik po to – apastalavimas. Panasiai kaip
pirmiausia buna zvilgsnis, o tik paskui – meile, santuoka ir galiausiai vaisius.
Kaip tapti vaisingais? Penkioliktas Ėvangelijos pagal Joną skyrius mums kalba
apie dvasinio gyvenimo intensyvumą. Šakeles sudziusta, jei nepasilieka
vienybeje su Vynmedziu. Be gyvybes nera jokių vaisių. Jezus sako: „Nuo manęs
atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti“ (Jn 15, 5). Ir tai yra tiesa – apastalai nieko
negali padaryti be Jezaus. Musų pasaukimas yra buti vaisingiems, bet vaisius gali
duoti tik tas, kuris yra su Jezumi. Šavo laiske visiems tikintiesiems sv. Prančiskus
raso: „Esame motinos, kai jį nešiojame savo širdyje ir kūne dėl Dievo meilės ir tyros
bei nuoširdžios sąžinės; jį pagimdome šventais darbais, kurių pavyzdys turi šviesti
kitiems“. Esame vaisingi tuomet, kai leidziame Jezui gimti. Tai yra mus virsijantis
pasaukimas. Mes esame labai silpni, savo „lobį mes nešiojamės moliniuose
induose“ (2 Kor 4, 7). Bet tuose „induose“ galime nesti Kristų kitiems, jeigu
leidziames vedami Šventosios Dvasios, jeigu leidziame Kristui gimti.
Baznyčioje yra daugybe įvairiausių pasaukimų. Koks yra mano budas buti
vaisingu? Pasaukimo kelione yra ilga. Tai kelione su daugybe TAIP ir daugybe
NĖ, o kartais – netgi kelione tamsoje. Bet Dievas nuolat ir labai kurybingai mus
atakuoja pasaukimais. Kartais Jis siunčia pasaukimą, kai atrodo, kad jau jį turime.
Žinomė, jog mažoji Tėrėsėlė jau gyvėndama viėnuolynė iėskojo, koks yra jos
pasaukimas, o Motina Terese atrado savo „pasaukimą pasaukime“.
Jezaus vaisingumo įvaizdis yra apmirstantis grudas: „jei kviečio grūdas kritęs į
žemę nemirs, jis liks vienas, o jei mirs, jis duos gausių vaisių“ (Jn 12, 24). Mirdamas
sau Jezus tapo pilnai vaisingu. Nebusime vaisingi gyvendami patys sau. Tai butų
nuodeme, pasaukimo nuskurdinimas. Nera individualaus kriksčionisko veikimo.
Niekas negali buti vaisingas, jei viso savo gyvenimo nepastate ant Kristaus. Mes
labai daznai norime pamatuoti savo vaisingumą, apčiuopti savo darbo vaisius.
Kaip daznai musų darbai buna neismelsti arba nepakankamai ismelsti, o juk mes
esame Kristaus kvapas! Toks pat stiprus kaip is Šventosios Žemes parveztas
nardo aliejus. Kuo kvepia mano gyvenimas? Kaip daznai kruopsčiai apgalvotas
musų apastalavimas neturi to, ko jam labiausiai reikia, – Kristaus kvapo.
Neapsigaukime, psičhologinę ir sočialinę pagalbą zmonems teikia kitos
institučijos. Visi projektai kazkada issisemia ir pasibaigia. Kodel taip rupinames
įvairiais dalykais, o galiausiai juose mums pritruksta paties Kristaus. Gal mes Jo
gedijames?.. Musų, prančiskonų, prioritetas – pasilikti Kristuje ir visiskai Jam
atsiduoti. Tik is Jo kyla musų vaisingumas. Pries eidami pas zmones, turime leisti
laiką su Kristumi. Šv. Prančiskus leido broliui Antanui mokytis tiek, kad mokslai
neuzgesintų jo pamaldumo dvasios. Visos musų veiklos turi buti kontroliuojamos
maldos. Butent tai padare Jezui kojas plaunanti Marija, kuri nepatiko Judui.

Bet Jezus atsake: „Vargšų jūs visada turite šalia savęs, o mane ne visuomet
turėsite“ (Jn 12, 8). Marija patepe Jezui kojas, nusluoste jas savo plaukais ir namai
pakvipo tepalais... Namai prisipilde to brangaus kvapo! Visi musų sočialiniai
projektai gimsta tik is rysio su Kristumi.
Pasaulis siandien gedijasi savo kriksčioniskų saknų. Mes, prančiskonai, turime
pasaulį kaip tuos namus pripildyti Kristaus kvapo. Musų brolijos turi padeti
žmonėms Kristų pastatyti į savo gyvėnimo cėntrą. Musų brolijos turi tapti maldos
mokykla. Ėvangelizačija yra labai svarbi, bet neturime per daug skubeti. Pirmiausia
paklauskime, ar musų brolijos atsiliepia į zmonių dvasinį poreikį – gyvojo Dievo
alkį? Ar musų brolijos pirmiausia yra maldos vieta?
Paemęs 5 akmenelius, Dovydas visas savo viltis sudejo į Dievą. Musų issukiai yra
daug didesni uz mus pačius. Tačiau pasitikedami ir atsiduodami į Dievo rankas mes
galime eiti į priekį. Medjugorje Dievo Motina Marija kovai su musų „galijotais“ taip
pat duoda 5 „akmenelius“: Ėučharistiją, ispazintį, Bibliją, Rozinio maldą ir pasninką.
• Ar turime ką nors brangiau uz Eucharistiją? Joks socialinis projektas negali
virsyti sv. Misių. Ėučharistijoje Jezus mums visiskai atsiduoda, o mes – visiskai
atsiduodame Jam. Tai yra viso musų apastalavimo saltinis ir virsune. Tai yra ir
musų gyvenimo virsukalne. Šv. Prančiskus sake: „Šiame pasaulyje kūniškai nematau
Aukščiausiojo Dievo Sūnaus, išskyrus Jo švenčiausiąjį Kūną ir švenčiausiąjį Kraują“.
Aktyviai ir kasdien dalyvaukime sv. Misiose. Dienos metu nors trumpam uzbekime į
baznyčią. Praeidami atsiminkime Švč. Šakramentą ir bent dvasiskai priklaupkime.
• Reguliari ispazintis yra labai svarbi. Vakaruose sis sakramentas jau beveik
prazuvęs. Didziausia nuodeme yra tai, kad praradome nuodemes pojutį. Žinome
pareigą atlikti ispazintį bent kartą per metus, bet juk niekas nenori automobilyje
laikyti minimumo benzino. Ispazinties galima eiti dazniau nei kartą per menesį.
Taip daro eučharistiniai zmones, save sutapatinantys su Kristumi. Žoles reikia
raveti, kai jos dar mazos, net jei tai butų ir pats nuobodziausias dalykas pasaulyje.
• Kur padeta mano Evangelija? Kiek laiko praleidziu skaitydamas Bibliją? Kaip
daznai dalinuosi Dievo zodziu su kitais? Net ir brevijorius mums daznai tera
informačija, kuri taip ir nenusileidzia į musų sirdis. Tam, kad butume vaisingi,
turime daugiau laiko skirti Šventajam Rastui. Kaip tas vienuolis turime kantriai
plauti salotų lapus. Ir nors vanduo nesusigeria į salotas, bet plaunamos jos tampa
daug svaresnes. Be Dievo zodzio mes gyvenime tik improvizuojame.
• Be Marijos musų gyvenimas yra liudnas ir bevaisis. Šv. Bonaventura vadino
Mariją tobuliausiu kuriniu, o sv. Prančiskus – Dievo Tabernakuliu. Neturedami
santykio su Marija mes negalime isgyventi Kryziaus slepinio. Puoselekime
pamaldumą Dievo Motinai, ypač sestadieniais. Rozinio malda yra labai galingas
ginklas pasiekti dvasinems pergalems, issaugoti pasaukimą.
• Pasninkauti nera lengva, bet pasninko vaisiai yra dideli. Aistros gali buti ir
geros, ir blogos. Kaip tu nugalesi didesnius musius, jeigu nenugali to, ką valgai?
Fizinis alkis mus ismoko troksti Dangaus duonos. Mes tampame kitokie.
Musų pasaukimas issipildo tuomet, kai gyvename del Dievo ir del kitų.
Šv. Prančiskui Dievas buvo pirmoje vietoje. Musų pasaulis gali tapti tikrai gera vieta,
jeigu jį pripildysime Kristaus kvapo...
OFS brolijos dvasinio asistento br. Josip Vlašič OFM
mokymas, sakytas II Europos OFS ir Jaupra kongrese
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