ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Balandzio 16 d. Kaune, pas Dieviskosios Jezaus Širdies seseris
prančiskones, vyks Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino Nacionalinis
ugdymo seminaras. Jame kvieciami dalyvauti visų lygių brolijų ministrai ir
ugdymo magistrai. Šeminaro programoje numatyti bendri pietus, slovinimas,
sv. Misios, Švč. Šakramento Adoračija ir mokymai: „Argi aš savo brolio sargas?
(Pr 4, 9b) – atsakomybių pasiskirstymas brolijoje“, „Valandų liturgija“ ir
„Keturios brolijos „kojos“: malda, ugdymas, brolystė ir apaštalavimas“.
Registračija vyksta TIK per regionų ministrus iki balandzio 8 d. el. pastu:
ofs.lietuvoje@gmail.com. Seminare bus galima įsigyti knygų: Valandų liturgija
(I, II ir III tomai), Trijų draugų legenda, Enciklika „Laudato Si“, Pranciskoniskas
maldynas. Registruojantis butina is anksto uzsisakyti knygų skaičių!
Geguzes 28 d. Vilniuje vyks Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
Vilniaus regiono ugdymo seminaras „Patarnaukite vieni kitiems sulig
kiekvieno gautąja malone“ (1 Pt 4, 10). Dalyvauti seminare kviečiama
Regionine taryba, visos vietines tarybos ir visi aktyvus įzadus davę nariai.
Šeminare, kurį ves Načionalines tarybos nariai, bus kalbama apie tai, kaip
turetų funkčionuoti regionas, kokias atsakomybes prisiima į regioninę ir
vietines tarybas renkami nariai bei kaip efektyviau komunikuoti tarpusavyje.
Visiems seminaro dalyviams numatyti pietus. Registračija vyksta per vietinių
brolijų ministrus iki geguzes 20 d. el. pastu: monikaofs@gmail.com arba
telefonu: 8 678 22052.

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad smulkieji ukininkai uz savo vertingą darbą gautų teisingą atlygį. Kad
Afrikos kriksčionys politinių ir religinių konfliktų apsuptyje liudytų meilę ir
tikejimą į Jezų Kristų.
*** Uz taiką Sirijoje, Ukrainoje ir visame pasaulyje.
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 (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 – 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. 29 (2016 m. balandis)

O Kraujau ir Vandenie,
kuris ištryškai iš Jėzaus širdies
kaip gailestingumo mums versmė,
pasitikiu Tavimi.

Mylimieji,
Švęsdami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą,
semkimės pasitikėjimo iš neišsenkančios
Dievo Gailestingumo versmės.
Pasitikėkime begaliniu Dievo Gailestingumu
ir jį liudykime pasauliui.
Sveiki sulaukę šv. Velykų!
Pax et Bonum!
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba
Virginija Mickutė OFS, Rasa Mačiulionienė OFS,
kun. Gintaras Blužas OFS, Mindaugas Taškūnas OFS,
Natalija Verbickienė OFS, Rimantas Radzevičius OFS,
Rokas Žeimys ir br. Antanas Blužas OFM
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: Generalinio ministro laiškas
Roma, 2016 m. kovo 20 d. Verbų sekmadienis
Kristus is tiesų prisikele!
Brangus broliai ir seserys,
Gerasis Viespats tesuteikia jums savąją ramybę!
Šiuo laisku kviečiu jus savo Velykinį dziaugsmą
papildyti rimtu įsipareigojimu tapti Prisikelimo
liudytojais, nesančiais gailestingo Dangiskojo Tevo
meilę. Švenčiant sį Ypatingąjį Gailestingumo
jubiliejų, musų gyvenimai turi issiskirti siekiu buti
gailestingais. Kas geriau negu Dievo gailestingumas
galetų atstatyti musų brolijas?
Gailestingumas yra pirmoji Dievo savybe. Tai yra Dievo vardas. Mes tikime,
kad musų Ordinui vadovauja Šventoji Dvasia. Ją sventasis Prančiskus pavadino
tikruoju Ordino generaliniu ministru. Per ją Tevas lieja savo amzinąją meilę. Ėsu
įsitikinęs, kad sukurti tikrą broliją gali tik Dievo gailestingumas, kviečiantis ir
mus buti gailestingais.
Visuomet, o ypač siemet, tai prisiminkime, atitinkamai elkimes ir gyvenkime.
Jei seksime gailestingumo darbais kunui ir sielai, musų brolijos atgis, geriau
suprasime aplinkinių sunkumus ir vargą, labiau uzjausime ir taip nesime Dievo
meilę bei gailestingumą pasauliui. O ar ne tokia yra is musų pasaukimo kylanti
apastaliska misija?
Šių Velykų proga kviečiu jus gilintis į gailestingumo darbus kunui ir sielai bei
pagal juos gyventi tiek savo brolijose, tiek dirbant pasaulyje. Žinau, kad daugybe
musų brolių ir seserų tai liudija įvairiais budais (labdaros valgyklose, rinkdami
maistą, pasikviesdami stokojančius į savo namus ar brolijas) tam, kad išalkusį
pavalgydintų ir ištroškusį pagirdytų. Koks palaiminimas buti Viespaties
įrankiais, kai dangiškasis Tėvas juos maitina (plg. Mt 6, 26). Tokiu solidarumu ir
uzuojauta turi issiskirti ir musų broliskas gyvenimas Ordine. Turime buti jautrus
savo brolių ir seserų poreikiams – tiek savo vietinese brolijose, tiek tarptautiniu
lygiu. Škirtumai tarp načionalinių brolijų yra didziuliai, todel turime solidariai
darbuotis kaip broliai ir seserys ir pasauliniu mąstu.
Daugybe zmonių pasaulyje stokoja elementaraus zmogisko orumo ir
sočialinio saugumo, neturedami pačių pagrindinių materialinių dalykų.
Kiekvienas turi teisę į namus, į prieglobstį, į bustą savo seimai. Taigi musų
intenčija vargšą aprengti ir keleivį priglausti yra budas kurti broliškesnį ir
evangeliškesnį pasaulį, idant ateitų Dievo karalystė (plg. OFS Regula, 14).
Turime pasirupinti ir tais, kuriems apribota judejimo laisve, kurie yra įkalinti
namuose, ligoninese ar kalejimuose. Ligoniai ir vyresnieji – tai labai artimi musų
broliai ir seserys. Ligonį aplankyti ir kalinį sušelpti yra musų privilegija
isreiksti Dievo meilę. Tai Jis zengia pirmąjį zingsnį, nepaisydamas musų
veiksnumo. Tai Jis yra tas, kuris priarteja. Jis yra pirmasis, kuris mus myli. Tai Jo
meile, kuri nereikalauja atlygio, yra tikroji. Ir tai yra ypatinga galimybe patirti, ką
2 Dievui reiskia laisve: dvasios laisve, sielos laisve, meiles laisve.

Mirusį palaidoti nereiskia vien suorganizuoti grazias laidotuves, taciau naujai
atrasti zmogaus gyvenimo orumą. Turime palydeti tuos, kurie ruosiasi įzengti į
Tevo namus, ir sis broliskas palydejimas yra nuostabiai praturtinantis. Tikra
privilegija padeti kitam įzengti pro paskutiniuosius vartus, o kartu pamatyti, jog
žemiškašiš gyvenimaš yra tik trumpa amžinojo gyvenimo dališ. Krištuš iš tiešų
prisikele!
Gailestingumo darbai sielai yra broliskos meiles ir uzuojautos veiksmai. Jie
sugriauna sienas, kuria vienybę, priartina mus prie Dievo. Ten, kur Gailestingumas
ir Atsargumas, nėra nei Nesaikingumo, nei Žiaurumo (Sv. Prančiskaus Perspejimai,
XXVII). Turime siuose veiksmuose atrasti didziulį mums Dievo pazadetą lobį.
Butina stiprinti musų zmogiską, kriksčioniską ir prančiskoniską ugdymą. Tai pades
nemokantį pamokyti ir abejojančiam patarti. Esame atsakingi vieni uz kitus, nes
koja kojon keliaujame savo pasaukimo kelionę. Nuodemes, tiek pasleptos, tiek
akivaizdzios, uznuodija musų brolijas. Daznai bijome ir gedijames vienas kitą įspeti,
bet piktą darantį sudrausti yra mylintis broliskas veiksmas, siekiantis nukreipti į
teisingą kelią. Perspejimas niekada nera pasmerkimas ar nuosprendis, bet mylinti
pastanga atkurti sutraukytus brolystes rysius. Tai gali buti pirmasis zingsnis į
susitaikinimą, padedantis vienas kitam atpazinti savo nuodemes, susitaikinti su
savimi, su Dievu ir su artimu. Šusitaikinimas yra meiles pilnatve. Daugybe musų
brolių ir seserų taip daznai jaučiasi pasimetę, įskaudinti ar suzeisti. Mes statome
savo brolijas tuomet, kai nuliūdusį paguodžiame ar nuoskaidas nukenčiame.
Toji kantrybe atnesa sirdies ramybę, ateinančią is Šventosios Dvasios – Guodejo.
Taip atnesame Dvasią į savo brolijas, o su sia Dvasia galime vienas kitam įžeidimus
atleisti. Galiausiai, kai meldžiamės už gyvus ir mirusius, mes prisimename, kad
musų brolijos nuolat auga. Nepamirskime, kad regimas musų brolijos narių skaičius
dar nera tikrove. Turime daugybę brolių ir seserų sventųjų, kurie uztaria mus
budami tikrais musų brolijos nariais.
Šiais gailestingumo darbais busime tikri Dievo Gailestingumo įrankiai ir
patiksime Dievui bei vienas kitam. Ypatingojo Gailestingumo jubiliejus yra didziulis
lobis ir galimybe visiems augti tikejime ir meileje. Nustokime teisti ir smerkti,
atleiskime ir duokime (plg. Lk 6, 37-38). Sie trys paprasti dalykai yra esminiai
musų broliskam gyvenimui. Tai trys musų dvasinio gyvenimo zingsniai, trys plytos
ar akmenys, kuriuos turime pastatyti vieną ant kito. Pirmasis yra antrojo, o
antrasis – trečiojo sąlyga. Pirmiausia turime nustoti teisti ir smerkti, kad galetume
atleisti. O kai atleisime, galesime ir duoti savo artimui. Atminkime, kad mums bus
atiduotas saikas geras, prikimstas, sukratytas ir su kaupu!
Dievo Gailestingumas niekada musų nepadrąsins tęsti blogus įpročius, bet
visada bus sviesa, parodanti naują kelią. Tiesiog dabar imkime irtis į gilumą! Tegul
Dievas atnaujina mus ir musų brolijas! Tegul Kristus, prisikelęs Viespats, buna
musų dziaugsmas ir viltis. Kiekvienas is jusų esate mano mintyse ir maldose.
Šiunčiu jums savo asmeninius ir broliskus linkejimus.
Jusų brolis ir ministras
Tibor Kauser OFŠ
Klausimas apmąstymui:
Kartu su brolija perskaitykite Pasauliečių prančiskonų ordino generalinio
ministro Tibor Kauser OFŠ laisko istrauką ir pasidalykite savo įzvalgomis.
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