ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Nuosirdziai dekojame visiems dalyvavusiems Lietuvos pasauliečių
prančiskonų ordino ir Lietuvos prančiskoniskojo jaunimo brolijos kartu su
Šventosios Žemes komisariatu paskelbtoje solidarumo akčijoje „Vanduo
Betliejui“. Akčijos, skirtos padeti Betliejaus seimoms įsigyti gelo vandens
talpyklas, metu buvo surinkti 2745 Ėur. Viespats visiems teatlygina!
Švarbiausi načionalines brolijos 2017 metų renginiai:
Kovo 18 d. Kaune, svečių namuose „Domus Pačis“ vyks
Načionalinis ugdymo seminaras. Geguzes 20-21 d. „Angelų
svetaineje“ prie Kryzių kalno vyks rekolekčijos OFŠ brolijų
naujokams. Rugpjučio 19-20 d. Pakutuvenuose vyks rekolekčijos OFŠ
brolijų kandidatams ir visiems besidomintiems prančiskoniskuoju
dvasingumu. Rugsejo 15-17 d. arba rugsejo 22-24 d. Kaune, svečių
namuose „Domus Pačis“ vyks Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
VI Načionalines tarybos Rinkimų kapitula.
Vasario 24-26 d. Vilniuje vyks metinis Lietuvos prančiskoniskojo
jaunimo susitikimas „Ramybe ir gerumas – Dvasios vaisiai“. Prasome
melstis uz sį susitikimą ir paraginti jaunimą (nuo 14 iki 29 m.) registruotis
į renginį iki vasario 15 d. internetiniame puslapyje www.bjcentras.lt.
Vilniaus sv. Prančiskaus ir sv. Bernardino brolija kartu su
teologijos mokslų daktaru Valdu Mačkela kviečia į 4 paskaitų
čiklą, skirtą giliau susipazinti su popieziaus Prančiskaus
mokymu, isdestytu enčiklikose „Lumen Fidei“ bei „Laudato Ši“
ir apastaliskuosiuose paraginimuose „Ėvangelii Gaudium“ bei
„Amoris Laetitia“. Susitikimai vyks vasario menesio
trečiadieniais, po 18 val. sv. Misių, Vilniaus sv. Prančiskaus
Asyziečio (Bernardinų) baznyčios parapijos saleje.
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 )

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 39 (2017 m. vasaris)

Tapytojo William Hart McNichols kūrinys
„St Francis Wounded Winter Light 098“

Norėdamas apvaldyti kūno įgeidžius, kartas nuo karto prasiveržiančius ir
drumsčiančius dvasią, šv. Pranciškus šokdavo žiemą į šaltą vandenį, plakdavosi ir
pasninkaudavo. Kai 1211 m. jam esant Sarteane, užpuolė jį pagunda mesti nekaltą
gyvenimą ir susikurti šeimą, jis išbėgo pusnuogis iš savo trobelės į pusnis ir pradėjo
risti sniego diedukus. Suritęs jų ištisą septynetą, tarė pats sau: „Štai, Pranciškau,
tavo žmona – tasai didesnysis, o tie keturi mažiukai – tai tavo sūnūs ir dukros; gi
anie du pastarieji – tai tavo bernas ir merga. Visi jie dreba ir miršta nuo šalčio.
Skubėk juos aprengti! Ką? Neturi kuo? Tad džiaukis, kad tau nereikia niekam kitam
tarnauti, kaip tik vienam Dievui.
Antanas Maceina, „Saulės giesmė“, 65 p.
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Pradėkime iš naujo, broliai!

UGDYMO MEDŽIAGA

Pradėkime iš naujo, broliai!

LECTIO DIVINA ŽINGSNIAI

Tema: Kasdienis Šventojo Rašto skaitymas
pagal Lectio Divina modelį
Yra konkretus bū das iš girsti tai,
ką Vieš pats nori pasakyti savo
ž odyje, ir leistis bū ti perkeič iamam
Dvasios. Tas bū das vadinamas lectio
divina. Tai Dievo ž odž io skaitymas
maldos metu leidž iant jam mus
apš viesti bei atnaujinti. Toks
maldingas Biblijos skaitymas nė ra
atsietas nuo studijų, kuriomis pamokslininkas stengiasi atrasti
pagrindinę teksto ž inią; prieš ingai, mė gindamas atrasti, kas ta žinia
sakoma jo gyvenimui, jis turi nuo to pradė ti. Teksto dvasinis skaitymas
turi remtis jo ž odine reikš me. Kitaip galima lengvai iš skaityti tekste tai,
kas palanku mums, kas patvirtina mū sų apsisprendimus, atitinka mū sų
mąstymo schemas. Tai galiausiai prilygtų to, kas š venta, naudojimui savo
naudai ir klaidintų Dievo tautą. Niekada nevalia už mirš ti, kad kartais ir
„š ėtonas sugeba apsimeti š viesos angelu“ (2 Kor 11, 14).
Ramiai skaitant tekstą, Dievo akivaizdoje pravartu, pavyzdž iui,
paklausti: „Vieš patie, ką man tas tekstas sako? Ką š ia ž inia norė tum
pakeisti mano gyvenime? Kas š iame tekste mane trikdo? Kodė l manęs tai
nedomina?“ arba: „Kas š iame ž odyje man patinka, mane akina? Kas mane
traukia? Kodė l mane traukia?“ Stengiantis įsiklausyti į Vieš patį, normalu
turė ti pagundų. Viena iš jų yra tiesiog jaustis trikdomam ar slegiamam ir
už siverti; kita labai paplitusi pagunda pradė ti galvoti, ką tekstas sako
kitiems, taip vengiant taikyti jį savo gyvenimui. Taip pat pasitaiko, kad
imama ieš koti pasiteisinimų, leidž ianč ių suš velninti apibrė žtą teksto
ž inią. Kitais kartais manome, jog Dievas iš mū sų reikalauja didelio
apsisprendimo, kurio dar nesame pasirengę priimti. Iš daugelio ž monių
tai atima susitikimo su Dievo ž odž iu dž iaugsmą, tač iau tai reikš tų
už mirš ti, kad nė vieno nė ra kantresnio už Dievą Tė vą, kad niekas nemoka
taip laukti kaip jis. Jis visada kvieč ia ž engti tik maž ą ž ingsnelį ir
nereikalauja visiš ko atsako, kol nesame nuė ję kelio, įgalinanč io aiš kiai
atsakyti. Jis tiesiog trokš ta, kad nuoš irdž iai ž velgtume į savo gyvenimą ir
neapsimetinė dami pateiktume jį jam, kad bū tume nusiteikę toliau augti ir
praš ytume iš jo to, ko dar nepavyko pasiekti.
Šventasis Tėvas Pranciškus. Apaštališkasis paraginimas EVANGELII GAUDIUM
apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulyje, 152-153
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INVOCATIO. Kviesk Šventąją Dvasią.
LECTIO. Škaityk Šventąjį Rastą.
MEDITATIO. Apmąstyk Dievo zodį.
ORATIO. Atsiliepk į Dievo zodį savo malda.
CONTEMPLIATIO. Ilsekis Dievo artumoje.
OPERATIO. Atsakyk į Dievo zodį veiksmu.
Klausimai apmąstymui:
1. Pasidalinkite brolijoje, ar daznai praktikuojate Lectio Divina – maldą
su Šventuoju Rastu. Kaip jums sekasi?
2. Su kokiais sunkumais dazniausiai susiduriate skaitydami Dievo zodį?
Pranciškoniškieji šaltiniai ir kita literatūra:
Tomas Celanietis. Šv. Prančiskaus pirmasis gyvenimas, 22, 82 sk.
Štephen J. Binz. Pasnekesys su Dievu skaitant Šventąjį Rastą, 2009.
Užduotis. Šupazindinkite savo brolijos naujokus su Šventojo Rasto
skaitymu pagal Lečtio Divina modelį ir motyvuokite juos kasdien skaityti
Dievo zodį. Praktikuokite Šventojo Rasto skaitymą pagal Lečtio Divina
modelį brolijoje.

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Uz visus tuos, kurie patiria isbandymus, ypač uz vargsus, pabegelius ir
emigrantus, kad jie musų bendruomenese rastų svetingumą ir paguodą.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz valstybių vadovus ir politikus. „Teve musų...“
*** Prasome maldos uz pasirengimą III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresui,
kuris vyks 2018 m. rugpjučio 20-26 d. Lietuvoje.
*** Šestadieniais asmeniskai arba brolijose meldziames Švč. Mergeles
Marijos septynių dziaugsmų rozinį uz visą Prančiskoniskąją seimą.
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