ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Lietuvos jaunimo dienų metu, birželio 24 dieną,
14.30-17.30 val. Vilniaus Šv. Prančiskaus Asyžiečio
(Bernardinų) baznycios sventoriuje veiks pranciskonų
kaimelis „Šaules giesme“. Čia vyks nepertraukiamas
slovinimas, kurį ves jungtine mažesniųjų brolių grupe
„Pranciskonai United“, br. Tomek Pilčh OFM Čap ir kiti
Prančiskoniskosios seimos nariai. Kaimelio lankytojai gales asmeniskai
pabendrauti su pasvęstojo gyvenimo broliais ir sesemis, pasauliečiais
prančiskonais ir prančiskoniskuoju jaunimu. Švečių lauks indenų
palapines, laužas, kaimiska sriuba ir ekologiska pievų žolynų arbata.
Šią vasarą Pakutuvenuose (Plunges r.) vyks Prančiskoniska stovykla
seimoms (liepos 11-16 d.) ir rekolekčijos OFŠ brolijų kandidatams bei
visiems besidomintiems prančiskonisku pasaukimu (rugpjučio 19-20 d.).
Platesne informačija pasirodys jau netrukus.
Birželio 13 d. Kretingos Viespaties Apreiskimo Švč. M. Marijai
bažnyčioje vyks didieji Šv. Antano Paduviečio atlaidai. Visą atlaidų
programą surasite internetineje svetaineje: www.kretingospranciskonai.lt.
Vilniaus regiono brolija kviečia pasauliečius prančiskonus pirmaisiais
gegužes-rugsejo menesių penktadieniais kartu eiti Vilniaus Jeružales
Kalvarijų Kryžiaus kelią ir apmąstyti Ježaus Kristaus Kančią. Kryžiaus kelio
pradžia – 15 val. nuo Švč. M. Marijos Šopulingosios koplyčios, sv. Misios –
19 val. Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje.
Norintieji paremti mažesniųjų brolių misiją Širijoje ir Alepe 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 prančiskonams Širijoje“.
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 prežidentas Rokas Žeimys (8 618 31467; rokasžeimys@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)
Panevežio 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; rudževičius@gmail.čom )
Šiaulių regiono – Genovaitė Marcinkutė OFS (8 653 56249; genutemarč@gmail.čom )

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 43 (2017 m. birželis)

Dvasia, Viešpatie, ateik,
spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk!

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Už politikus, kad jie ryžtingai reikalautų nutraukti prekybą ginklais,
nuo kurių kenčia daugybe nekaltų aukų.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Už Italijos, Malaižijos-Šingapuro ir Nyderlandų načionalines brolijas, uz
Afrikos projekto ugdymo seminarą Abidžane Dramblio Kaulo Krante.
„Teve musų...“
*** Uz liepos 1 d. vyksiancią Vilkaviskio regiono Rinkimų kapitulą.
*** Uz rugsejo 15-17 d. Kaune vyksiancią Nacionalinę Rinkimų kapitulą ir
lapkričio 4-11 d. Romoje vyksiančią Generalinę kapitulą.
*** Už pasirengimą III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresui, kuris vyks
2018 m. rugpjučio 20-26 d. Lietuvoje.
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: DIEVO „SUVEDŽIOTI“ KRISTAUS SEKĖJAI.
Pasauliečių pranciškonų santykis su Dievu
Šiemet, lapkričio 4-11 d., Romoje Pasauliečių prančiskonų ordinas
svęs XV Generalinę kapitulą. Pagrindine Kapitulos tema: „Kaip tu esi mane
atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį“ (Jn 17, 18), poteme:
„Vadovavimas Pasauliečių pranciškonų ordinui šiandieniniame pasaulyje“.
Atsižvelgdami į tai, generaliniai OFŠ ir Jaupra dvasiniai asistentai parinko
tokią ugdymo temą: „Gyventi pranciškoniška charizma šiandienos pasaulyje: 40 metų po
Seraphicus Patriarcha“, apmąstant sį svarbų įvykį – pries 40 metų patvirtintą OFS Regulą.

Įvadas
Pirmiausia apmąstysime esminį santykį su Dievu – Tevu, Šunumi ir Šventąja
Dvasia, kuris yra viso kriksčionisko ir prančiskonisko pasaukimo saltinis.
Tekstas pavadintas pagal dvi sio santykio dimensijas – Dievo, kuris pats save
apreiskia ir kviečia Jį pažinti bei myleti, iničiatyvą ir žmogiskąjį atsaką, kylantį is
tikejimo Kristumi ir Tevo apreiskimu, kuriuo aistringai seke sv. Prančiskus.
Pirmąją dimensiją tinkamai isreiskia pranaso Jeremijo žodžiai: „Tu mane
suvedžiojai, Viešpatie, aš leidausi suvedžiojamas. Tu buvai stipresnis už mane, tu
nugalėjai“ (Jer 20, 7). Si garsi fraze apibudina pranaso tikejimo patirtį kaip sirdį
užkariavusią „suvedžiojančią“ Dievo meilę ir laisvę, pradžioje nenorejusią eiti į
santykį su Dievu. Vienavertus, tai gražu ir gilu, o kita vertus, apima istikimą
įsipareigojimą net ir nepalankiomis aplinkybemis. Vatikano II Susirinkimas
primena, kad dieviskoji iničiatyva yra pradine ir pagrindine bet kokio žmogaus ir
Dievo santykio priežastis. „Išskirtinis žmogaus orumo pagrindas yra jo
pašaukimas bendrauti su Dievu. Jau pačia savo kilme jis kviečiamas kalbėtis su
Dievu; juk jis turi savo būtį tik dėl to, kad Dievas, iš meilės jį sukūręs, mylėdamas be
perstojo palaiko. Žmogus negyvena visiškai pagal tiesą, jei tos meilės laisvai
nepripažįsta ir neatsiduoda savo Kūrėjui. Tačiau daugelis mūsų amžininkų to
glaudaus gyvybinio ryšio su Dievu visiškai neįžvelgia arba tiesiog jį atmeta. Tad
ateizmas priskirtinas prie opiausių mūsų meto klausimų ir turi būti nuodugniau
išnagrinėtas“ (Gaudium et Spes, 19).
Antrąją esminę santykio su Dievu dimensiją – žmogiskąjį atsaką į „dieviskąjį
suvedžiojimą“, isreiskia OFŠ Regulos čitata: „Tad pasauliečiai pranciškonai
teieško gyvo ir veiksmingo Kristaus asmens broliuose, Šventajame Rašte,
Bažnyčioje ir liturgijoje. Šv. Pranciškaus, kuris sakė: „Šiame pasaulyje kūniškai
nematau Aukščiausiojo Dievo Sūnaus, išskyrus Jo švenčiausiąjį Kūną ir švenčiausiąjį
Kraują“, tikėjimas teįkvepia ir tekreipia jų eucharistinį gyvenimą“ (Regula, 5).
Pristatyti sią temą yra didelis issukis, todel padarysime svarbiausių bruožų
sintežę. Be to, pasauliečių prančiskonų santykis su Dievu isreiskiamas ir tokiomis
priemonemis kaip mužika, daile, poežija, sokis, liturgija, brolijos gyvenimas ir
sventųjų pavyždys. Visa tai papuose Ordino veidą per 800 metų.
Pranciškaus Asyžiečio atsivertimo pradžia
Dievo patirties, kurią turejo Neturtelis, neįmanoma apibendrinti keliomis
eilutemis. Isskirsime tik vieną tikejimo patirties aspektą, kurį jis pats apibudino
2 Testamente, atpasakodamas savo atgailos gyvenimo ir evangelinio atsivertimo
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pradžią: „Dievas įkvėpė mane, brolį Pranciškų, taip pradėti atgailos gyvenimą. Kol dar
gyvenau nuodėmėse, man buvo labai koktu matyti raupsuotuosius, bet pats Viešpats
nuvedė mane pas juos, ir man jų labai pagailo. O kai pažinau juos, kas anksčiau
atrodė koktu, virto kūno ir sielos paguoda, tikra palaima. Ir po to, neilgai trukus
atsiskyriau nuo pasaulio.“ Šiose Testamento eilutese Prančiskus įvardija keletą savo
tikejimo patirties bruožų: 1. Dievas buvo tas, kuris parode iničiatyvą ir pasauke jį į
atgailos gyvenimą. 2. Prančiskus ispažįsta savo pradinę nuodemingą buseną, kuri
verte jį jausti didelį koktumą ir pasislykstejimą, žvelgiant į siaubingos raupsų ligos
sukeliamą kančią, įskaitant ne tik fižinę, bet ir dvasinę, psičhologinę, sočialinę
plotmes. 3. Atgaila, į kurią Viespats pasauke Prančiskų, prasidejo nuo gailestingumo
darbų su tais, kurie kenčia nuo raupsų ligos ir yra visuomenes paribiuose.
4. Gailestingumo patirtis perkeite visą jo asmenį, leido jam patirti sielos ir kuno
palaimą, ir taip prasidejo jo laipsniskas ir nuolatinis atsivertimas į Viespatį.
5. Atsiskyrimas nuo pasaulio nereiske Prančiskaus įstojimo į vienuolyną ar
pasisalinimo, tačiau isejimą is nuodemingos bukles, kuri trukde atsiverti kitų
kentejimams, pradeti evangelinį gyvenimą brolijoje Ježaus ir jo apastalų pavyždžiu.
Ši autentiska patirtis paženklinio Prančiskaus atsivertimo pradžią. Paties
Viespaties isprovokuotą ne liturginiuose ar religiniuose remuose, bet per
betarpiską kitų žmonių atstumimo ir skausmo patirtį. Šis faktas labai svarbus
pasauliečiams prančiskonams, pasauktiems „kurti broliskesnį ir evangeliskesnį
pasaulį“ (Regula, 14).
Laiškas visiems tikintiesiems
Prančiskaus laiskas visiems tikintiesiems yra kitas tekstas, leidžiantis apčiuopti
jo atgailos ir evangelinio pamokslavimo turinį. Pirmoji trumpesne laisko versija
vadinama laisku visiems tikintiesiems arba Codex of Volterra, o antroji platesne
žinoma kaip antrasis laiskas tikintiesiems. Pirmasis laiskas kai kurių akademikų yra
vertinamas kaip pirmosios Atgailos brolių ir seserų gyvenimo normos arba
„ankstyvoji Regula“. Laisko antrasteje rasoma: „Tai yra gyvenimo ir išganymo
žodžiai: kiekvienas, kuris juos skaito ir laikosi, atras gyvenimą ir gaus iš Viešpaties
išganymą“. Žinome, kad sis laiskas yra įtrauktas kaip OFS Regulos prologas.
Pažvelkime į atgailaujančiųjų bruožus ir jų santykį su Dievu. Pirmiausia
Prančiskus kalba apie veiksmus, nurodančius esminę atgailautojų tapatybę. Šie
veiksmai žymi atgailos kelionę, prasidedančią nuo Dievo ir artimo meiles – Ježaus
nurodyto didžiausio įsakymo. Toliau keliaujama per radikalų nuodemes atmetimą,
sakramentinę vienybę su Kristumi, kuri materialižuojasi per „vedamus nuostabius
atgailos vaisius“. Štartinis atgailos gyvenimo taskas Prančiskui yra ne apsimarinimo
ir maldingumo praktikos, bet evangeline meile, nugalinti savanaudiskumą ir
įvedanti į bendrystę su Kristumi, duočiančią tikrus atsivertimo vaisius.
Prančiskus skelbia, kokie laimingi ir palaiminti yra besilaikantys sių dalykų.
Patyrę Dievo meiles patirtį ir pradeję eiti evangelinio atsivertimo keliu, jie jau
pradejo jausti ir tikrąją laimę, nes įženge į gilios bendrystes su Dievu gyvenimą:
„ant jų ilsesis Viespaties Dvasia“, „ji pas juos ateis ir apsigyvens“, „jie yra Dangiskojo
Tevo vaikai“, „musų Viespaties Ježaus Kristaus sutuoktiniai, broliai ir motinos“.
Prančiskus toliau detaližuoja, ką reiskia si bendryste su kiekvienu Trejybes
asmeniu, ir kokią nuostabią vertę ji atnesa. [tęsinys kitame numeryje]
Parengė generalinis dvasinis asistentas br. Amando Trujillo Cano TOR 3

