ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Špalio 15 d. Vilniuje vyko Vilniaus regiono Rinkimų kapitula. Regioniniu
ministru antrai is eiles kadenčijai buvo isrinktas Algimantas Andziulis OFŠ,
vičeministre isrinkta Roma Rasačhatskiene OFŠ, ugdymo magistre –
Anastazija Kunigelyte OFŠ, sekretore – Ona Jursaite OFŠ, ekonome – Regina
Karpovič OFŠ. Šveikiname ir linkime Dievo valiai atviros sirdies!
Norintys paremti mazesniųjų brolių misiją Šventosios Žemes
kustodijoje gali savo auką pervesti į sią sąskaitą: Kretingos Apreiskimo
vienuolynas, į.k. 191153971, sąsk. nr. LT044010041800032317,
AB DnB bankas, banko kodas 40100, mokejimo paskirtis „auka Šventajai
Žemei“. Viešpatš teatlygina už jušų došnumą!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordinas palaiko
Ėuropos piliečių iničiatyvą „Mama, tetis ir vaikai“.
Internetiniame puslapyje www.ofs.lt surasite daugiau
informačijos bei nuorodą, kur galite pasirasyti. Jei turite
klausimų, skambinkite telefonu 8 678 22052 (Monika).

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 36 (2016 m. lapkritis)

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad daug perkeltųjų asmenų ir pabegelių priglaudziančios salys
sulauktų pagalbos siame jų solidarumo darbe. Kad kunigai ir tikintieji
pasauliečiai parapijose bendradarbiautų atlikdami tarnystę bendruomenei
ir nepasiduotų nusivylimo pagundai.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz Prančiskoniskosios seimos mirusiuosius. Uz Papua Naujosios
Gvinejos, Urugvajaus, Albanijos, Libano, Kenijos ir Nigerijos načionalinių
brolijų Rinkimų kapitulas. „Teve musų...“
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)
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 )

Lapkričio 29 dieną Pranciškoniškoji šeima švenčia
visų Serafiškojo ordino šventųjų iškilmę.
Serafimas yra aukščiausiojo rango angeliška būtybė,
kurios pagrindinė pareiga – mylėti Dievą.
Serafimas ir jo sparnai yra pranciškonų ordino simbolis,
dėl to jis dažnai dar yra vadinamas Serafiškuoju ordinu.
Šventei pasirinkta diena, kai popiežius Honorijus III
1223 m. lapkričio 29 dieną patvirtino šv. Pranciškaus
mažesniesiems broliams surašytą Regulą.
Šią dieną minimi visų trijų šv. Pranciškaus įsteigtų ordinų
šventieji bei palaimintieji.
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: PRANCIŠKONIŠKAS BETLIEJUS
Grečio yra „prančiskoniskas Betliejus“, o taip pat ir
naujasis Betliejus visiems kriksčionims. 1223 metais čia
svęstos Kaledos tapo zinomos visame pasaulyje, nes is Grečio
į mūsų bažnyčias ir namūs atkeliavo Prakarteles ideja. Grečio
buvo vienas is Prančiskaus mylimų eremų. Čia vyko daug
atsivertimų, dar Prančiskaus laikais veike gausi Trečiojo
Ordino brolija.
„Daugiausiai jis galvodavo apie Dievo nuolankumą, kurį jis atskleidė per
Įsikūnijimą, ir apie meilę, kurią parodė kentėdamas. Tai prisiminęs net
nenorėjo mąstyti apie ką kita. Todėl čia verta priminti ir papasakoti tą
neužmirštamą įvykį, nutikusį Grečio vadinamame mieste mūsų Viešpaties
Jėzaus Kristaus gimimo dieną. Tai įvyko likus trims metams iki jo mirties. Tame
krašte gyveno toks vyras, vardu Jonas, turėjęs gerą vardą, tačiau dar geresnis
buvo jo gyvenimas, ir jį palaimintasis Pranciškus ypač mylėjo, nes tas, būdamas
savo krašte be galo kilmingas ir garbingas, pamynė kūnišką garbę ir siekė
sielos kilnumo. Likus kokiai penkiolikai dienų iki Kalėdų, palaimintasis
Pranciškus kaip įprastai jį pasišaukė ir tarė: „Jei nori, kad Grečio mieste
švęstume ateinančias Viešpaties šventes, pasiskubink keliauti ir kruopščiai
paruošti viską, ką tau nurodysiu. Aš noriu, kad pavaizduotume Betliejuje
gimusį Vaikelį, nuo kūdikystės patirtus nepatogumus, kaip jis buvo paguldytas
ėdžiose, noriu savo akimis matyti, kaip šalia stovėjo jautis ir asilas, kaip jis
gulėjo ant šieno“. Visa tai išklausęs gerasis ir ištikimasis vyras pirmas nubėgo ir
toje vietoje paruošė viską, ką buvo prisakęs šventasis.“
Iš Tomo Celaniečio „Šv. Pranciškaus pirmojo gyvenimo“, 84
Klausimai apmąstymui:
1. Kaip manote, kodel pranciskonams toks svarbus Įsikunijimo slepinys?
2. Pasidalinkite, kaip sutinkate įsikunijusį Dievą savo kasdienybeje.
3. Pranciskus pamilo tris Jezaus įvaizdzius, kuriuos rado Evangelijose:
Kudikelis, Ėučharistijos Viespats ir Nukryziuotasis. Kuris Jezaus įvaizdis yra
gyvas tau?
4. Kada tu pirmą kartą susidurei su gyvuoju Kristumi, ir kaip ta patirtis
pakeite tavo gyvenimą?
Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:
Lk 2, 1-21; OFŠ Regula 5 st.; Generalines Konstitučijos 9.1 st.
Tomo Čelaniečio „Šv. Prančiskaus pirmasis gyvenimas“, 84-86
Užduotis: Kartu su seima, brolija ar prančiskoniskuoju jaunimu padarykite
Prakartelę ir dalyvaukite mazesniųjų brolių organizuojamame Prakartelių
2 konkurse.

PRAKARTĖLIŲ KONKURSAS 2016
Pirmą kartą organizuojamo Prakartėlių konkurso tikslas –
per adventinį laikotarpį suburti šeimą kartu apmąstyti šventų
Kalėdų slėpinį – Dievo įsikūnijimą ir gimimą Betliejaus
tvartelyje – bei paskatinti pasigaminti Prakartėlę patiems.
Tokią Prakartėlę, kokią žinome dabar, pirmą kartą 1223 metais sugalvojo
šv. Pranciškus Asyžietis. Ruošdamasis švęsti Kalėdas Grečio gyvenvietėje, jis paprašė,
kad šalimais Grečio užtiktoje oloje būtų atkartota Jėzaus gimimo scena – padėta
šieno, atvesti jautis ir asilas, atneštas žaislinis kūdikis – ir ten būtų aukojamos
šv. Mišios. Netrukus Prakartėlių tradicija išplito po visą pasaulį.
1. Prakartelę į artimiausią konkurso organizatorių nurodytą vietą reikia
pristatyti nuo lapkričio 14 iki gruodžio 15 dienos (imtinai). Prakarteles priima
Vilniaus Šv. Prančiskaus Asyziečio parapija, Kretingos Viespaties Apreiskimo Švč.
M. Marijai parapija, Kauno Šv. Jurgio baznyčia, Klaipedos Šv. Prančiskaus Asyziečio
baznyčia, Pakutuvenų Šv. Antano Paduviečio baznyčia ir Kryzių kalno vienuolynas.
2. Rekomenduojama, kad Prakartelę kurtų ir konstruotų visa seima – ir teveliai,
ir vaikai, ir isradingi seneliai.
3. Prakartele turi buti trimate, t. y. tureti ilgį, plotį ir aukstį, tačiau pagrindo
matmenys neturi virsyti A3 formato (30 čm*42 čm).
4. Prakartelę galima gaminti is bet kokių zmonems ir aplinkai nepavojingų bei
negendančių medziagų – molio, popieriaus, siaudų, audinių, medienos, plastilino,
modelino, etč.
5. Prakartele turi buti stabili ir pakankamai patvari, kad esant reikalui ją butų
galima transportuoti. Prakarteles pagrindas turi buti kietas (geriausia is kartono,
plonos faneros).
6. Prakarteleje esamų personazų skaičius nera ribojamas, tačiau figureles ir
aplinka turi atspindeti sv. Kaledų istoriją ir nenutolti nuo esmes. Privalomieji
Prakarteles elementai: tvartelis (grota), kudikelis Jezus, Motina Marija ir globejas
sv. Juozapas. Papildomi elementai: piemeneliai, jautis, asilas, avys.
7. Įkvepimo Prakarteles kurimui galima semtis is Ėvangelijos pagal Luką (Lk 2, 1
-21) bei Prančiskoniskųjų saltinių: Tomo Celaniečio „Šventojo Prančiskaūs pirmasis
gyvenimas“, (139-143 psl.).
Nuo gruodžio 18 dienos iki šv. Kalėdų konkursinės Prakartėlės bus eksponuojamos
vietinėse bendruomenėse ir parapijose (Vilniuje, Kaune, Kretingoje, Klaipėdoje,
Pakutuvėnuose ir Kryžių kalne), kur iki gruodžio 26 dienos vyks rinkimai ir bus
išrenkamos trys gražiausios prakartėlės. Prakartėlės laureatės keliaus į Vilniaus
Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią, kur gruodžio 30 dieną (per Šventosios Šeimos
šventę) bus atidaryta gražiausių konkursinių Prakartėlių paroda. Paroda veiks iki
sausio 8 dienos, Trijų Karalių iškilmės. Specialiai sudaryta komisija paskelbs konkurso
nugalėtoją bei kitas nominacijas laimėjusias prakartėles sausio 8 dieną. Pagrindinis
prizas: Neapolyje (Italijoje) pagaminta prakartėlė jūsų šeimai.
Prakartelių konkursą organizuoja
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