ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino Načionaline taryba is
regioninių tarybų pasiulytų kandidaturų birzelio 18 d. slaptu balsavimu
isrinko naują načionalinę ugdymo magistrę Moniką Midverytę OFŠ. Iki
kadenčijos pabaigos ji pakeis kun. Gintarą Bluzą OFŠ, kuris 3 metams
isvyksta į Romą, komunikačijų studijoms Popieziskajame Šventojo
Kryziaus universitete. Dekojame kunigui Gintarui uz jo tarnystę Ordinui ir
liekame kartu maldoje!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino Telsių regiono
taryba tradičiskai kviečia pasauliečius prančiskonus susitikti
pirmąjį didziųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų sestadienį.
Liepos 2 d., 10 val., sv. Misios bazilikoje, po jų – Kryziaus kelio
kalnai kartu su į Žemaičių Kalvariją atkeliavusiu
Prančiskoniskuoju jaunimu ir agape. Laukiame brolių ir sesių taip pat ir is
kitų vyskupijų! Telefonas pasiteirauti: 8 655 12556.
Liepos 9 d. Kretingoje, Šv. Antano rumuose vyks Telsių regiono ugdymo
seminaras, kuriame kviečiami dalyvauti visi aktyvus įzadus davę OFŠ
nariai. Šeminare bus aptarti prančiskoniskojo dvasingumo bruozai, OFŠ
tapatybe ir prigimtis, brolijų stiprybes ir silpnybes, renginių organizavimas
ir efektyvi komunikačija. Šeminaro metu vyks atskiri uzsiemimai brolijų
ugdymo magistrams, sekretoriams ir ekonomams. Registračija vyksta per
vietinių brolijų ministrus iki birzelio 24 d. el. pastu: rasa.piene@gmail.com
arba telefonu: 8 678 77869.
Rugpjučio 14 d. vyks Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
Klaipedos Šv. Prančiskaus Asyziečio brolijos steigimo svente. Visus
kviečiame atvykti 15 val. į sv. Misias Klaipedos Šv. Prančiskaus Asyziečio
koplyčioje.

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
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„Mano broliai, noriu jus visus nusiųsti į Rojų!“
Šv. Pranciškus Asyžietis
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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 )

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad butų deramai gerbiami čiabuviai, kurių tapatybei ir netgi gyvybei
kyla gresme. Kad Baznyčia Lotynų Amerikoje ir Karibuose, pasitelkdama
savo misiją zemyne, skelbtų Ėvangeliją su nauja jega ir uzsidegimu.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz dvasinius asistentus. Uz penkmetinį Jungtinių Amerijos Valstijų
načionalinį OFŠ kongresą. Uz Vengrijos načionalines brolijos Rinkimų
kapitulą. Uz Tarptautinį Jaupra susitikimą ir Pasaulio jaunimo dienas
Krokuvoje, Lenkijoje. „Teve musų...“
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Pradėkime iš naujo, broliai!

UGDYMO MEDŽIAGA

Pradėkime iš naujo, broliai!

Tema: PORCIUNKULĖS ATLAIDAI

Šv. Prančiskus Asyzietis nuolat ragino visus zmones
atleisti ir susitaikyti su Dievu, vienas kitu bei savimi. XIII a.
saltiniai kupini tokių istorijų. Šv. Prančiskaus ziedeliuose
skaitome, kaip gailestingumu jis atverte tris zmogzudzius.
Kaip Prančiskus trosko, kad sie trys plesikai patirtų Dievo
gailestingumą, lygiai taip pat jis norejo, kad visi zmones
pazintų Dievo atleidimą. Šis troskimas atvere kelią atlaidų
įsteigimui Porciunkules bažnyteleje.
1216 metais, vieną liepos naktį, kai Pranciskus meldesi Porciunkules
baznyteleje, jam pasirode angelų pulko apsupta Mergele Marija. Ji leido
Prančiskui prasyti bet ko, ko norejo sielų isganymui ir vargsų nusidejelių labui.
Prančiskus atsake: „Kad Viespats dovanotų visiską atleidimą visiems, kurie ateis
pasimelsti į Porčiunkules baznytelę bei atliks nuosirdzią ispazintį.“ Marija
linktelejo Prančiskui patvirtindama, kad jo prasymas yra malonus jos Šunui.
Tačiau ji liepe nueiti pas popiezių, Kristaus vikarą, kad sis patvirtintų atlaidus.
Popiezius Inočentas III buvo ką tik miręs – liepos 16-ąją Perudzoje, pakeliui į
siaures Italiją, kur turejo tarpininkauti taikos deryboms tarp Pizos ir Genujos.
Honorijus III buvo ką tik isrinktas naujuoju popieziumi ir vis dar leido laiką
popieziskojoje rezidenčijoje Perudzoje – apie desimt mylių nuo Asyziaus.
Prančiskus nuvyko į Perudzą kartu su broliu Matu. Gavęs audienčiją pas popiezių
jis tare: „Šventasis Teve, pries keletą metų atstačiau salia Asyziaus esančią
baznytelę, dedikuotą Mergelei Marijai. As prasau jusų suteikti atlaidus
baznyteles pasventinimo dieną. Prasau, kad visi, kurie atgailaudami ir atleidę
kaltininkams aplankys baznytelę, gautų nuodemių atleidimą danguje ir zemeje.
Delei sielų prasau suteikti ne dalinius, bet visuotinius atlaidus.“
Honorijų III pribloske prasymas suteikti tokius dosnius atlaidus. Tuo laiku
visuotiniai atlaidai budavo suteikiami tik tiems, kurie atliko piligrimystę į
apastalų kapus Romoje, į sv. Jokubo kapą Komposteloje, į Šventosios Žemes
baziliką, arba prisijunge prie kryziuočių siekiant islaisvinti Jeruzalę. Buvo
negirdetas dalykas suteikti visuotinius atlaidus mazytei nereiksmingai koplyčiai
laukuose prie nedidelio miesto. Visgi popiezius Honorijus III buvo svelnaus budo
ir ispilde Prančiskaus prasymą. Tačiau jis paliko kardinolams sudaryti naujųjų
atlaidų taikymo tvarką. Kardinolai jaute, kad jeigu visuotiniai atlaidai butų
teikiami neribotai bet kurią metų dieną, jie atitrauktų zmones nuo kitų
piligriminių vietų. Todel nusprende suteikti visuotinius atlaidus vieną dieną per
metus. Atlaidams buvo parinkta Porčiunkules baznyteles pasventinimo diena –
nuo rugpjučio 1-osios vigilijos iki rugpjučio 2-osios saules laidos.
Broliai Prančiskus ir Matas paliko popieziskąją audienčiją Perudzoje
nesitverdami dziaugsmu ir patrauke Asyziaus link. Kirtę Tiberio upę jie pasijuto
pavargę ir sustojo pailseti. Juos prieme netoli nuo pilies stovejusios raupsuotųjų
ligonines kustodas, davęs jiems kambarį pailseti. Ironiska, jog tai buvo ta pati
kalva su vaizdu į slenį, kur pries mazdaug 14 metų Prančiskus buvo įkalintas
2 Asyziaus musio pries Perudzą metu. Kas zino, kokios mintys sukosi Prančiskaus

galvoje, ilsintis toje pačioje vietoje. Vietoje, kurioje jis kadaise buvo surakintas
grandinemis, simbolizavusiomis jo vergystę karui, savimeilei ir nuodemei. Jis
žinojo, ką reiškia būti šūkaūštytam grandinemiš. Tačiaū dabar jiš būvo laišvaš.
Laisvas nuo nuodemes, nuo savęs, nuo pragaro. Ant tos pačios kalvos, kur kadaise
suzlugo jo viltys tapti riteriu, dabar jis trosko laisves visiems, kuriuos vis dar kauste
nuodemes ir jos pasekmių grandines. Kur jo ateitis kazkada atrode niuri, dabar ji
buvo tokia ryski, kaip virs Perudzos besileidzianti saule.
Parengta pagal www.stfrancispilgrimages.com
Klausimai apmąstymui:
1. Kaip susijęs susitaikinimas su Dievu, su artimu, su kurinija ir su savimi?
2. Kaip suprantu sv. Prančiskaus zodzius, kuriais jis su asaromis pranese apie
visuotinius Porčiunkules atlaidus: „Mano broliai, noriu jus visus nusiųsti į Rojų“?
Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:
Jn 20, 19-23; OFS Regula 7 st.; Generalines Konstitucijos 13 st.
Šv. Prančiskaus ziedeliai, 26 sk.
Užduotis: Kartu su Prančiskoniskąja seima rugpjučio 2 dieną suorganizuokite
Porčiunkules sventę savo parapijoje.

PRANCIŠKONIŠKOSIOS ŠEIMOS GAILESTINGUMO ŠVENTĖ
skirta paminėti 25 metus kaip Lietuvoje atsikūrė OFS,
15 metų kaip Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas
buvo pripažintas tarptautinės brolijos,
10 metų kaip Lietuvoje įsikūrė Jaupra,
800 metų Porciunkulės atlaidams
ir Ypatingąjį Gailestingumo Jubiliejų
2016 m. rugpjūčio 27 d. Kretingoje
Preliminari programa:
10.00-11.00 Dalyvių registracija sv. Antano rumų saleje
11.30 Eisena is Lurdo slenio į sv. Klaros seserų vienuolyną
12.00 Dienine malda ir Gailestingumo vainikelis su sv. Klaros seserimis
12.45 Pietus baznycios sventoriuje
14.00 Šlovinimas ir OFŠ-Jaupra načionalinio dvasinio asistento
br. Antano Bluzo OFM mokymas „Porciunkulės žinia“ sv. Antano rumų saleje
14.30-16.00 Prisiminimai apie Pasauliečių prančiskonų ordino
atsikurimą ir Prančiskoniskojo jaunimo įsikurimą Lietuvoje
14.00-16.00 Vaikų tarnyba Teatro studijoje
16.30 Maldos ir Šusitaikinimo vakaras baznyčioje (dalyvauja visos
Lietuvos Prančiskoniskosios seimos atstovai)
18.00 Sv. Misios baznycioje
19.30 Parodos „Jaupra brolijai Lietuvoje – 10 metų“ atidarymas baznyčios
galerijoje ir staigmena vidiniame vienuolyno kiemelyje
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