ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Rugsejo 15-17 d. Kaune vykusi VI Lietuvos pasauliečių
prančiskonų ordino Načionaline kapitula nusprende, kad
načionalines brolijos prioritetai 2017-2020 metams bus
ugdymas, pastoračiniai ir broliski vizitai, isorine ir vidine
komunikačija, rysiai su prančiskoniskuoju jaunimu, III Ėuropos OFŠ ir
Jaupra kongreso organizavimas, dokumentų leidyba ir dvasines
asistenčijos kokybes gerinimas. Buvo sudarytas Lietuvos pasauliečių
prančiskonų ordino 2018 m. veiklos planas:
Šausio 12-14 d. Kretingoje vyks ugdymo seminaras OFŠ ir Jaupra
dvasiniams asistentams (data preliminari ir gali keistis).
Vasario 23-25 d. Kaune vyks metinis Lietuvos prančiskoniskojo jaunimo
susitikimas.
Balandzio 21 d. Marijampoleje vyks VI Načionalinis ugdymo seminaras .
Liepos 6-8 d. Pakutuvenuose vyks OFŠ ir Jaupra „Palapinių stovykla“.
Rugpjučio 20-26 d. Lietuvoje vyks III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresas
„Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“ (Jn 7, 38).
Špalio 24 – lapkričio 4 d. vyks OFŠ ir Jaupra rekolekčijos – piligrimine
kelione į Šventąją Žemę.
Paskelbtas III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongreso
himno konkursas. Tarptautinis kongresas vyks
2018 m. rugpjucio 20-26 d. Lietuvoje, jame laukiama
apie 200 dalyvių is įvairių Ėuropos valstybių.
Kongreso tema: „Kas tiki mane, is to vidaus plus
gyvojo vandens sroves“ (Jn 7, 38). Konkursiniai
kuriniai priimami iki 2018 m. sausio 15 dienos. Himno konkurso nuostatus
galima rasti internetiniame puslapyje: www.ofs.lt. Kvieciame dalyvauti!

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 48 (2017 m. lapkritis)

Šv. Elžbieta Vengrė (1207-1231)
Pasaulietė pranciškonė. Minima lapkričio 17 dieną.

KONTAKTAI

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)
Načionalinis vičeministras Nerijus Čapas OFS (8 650 26814; nerijus.čapas@gmail.čom)
Načionaline ugdymo magistre Monika Midverytė OFS (8 678 22052; monikaofs@gmail.čom)
Načionaline sekretore Nijolė Raudytė OFS (8 618 10454; nijole.raudyte@gmail.com)
Načionaline ekonome Natalija Verbickienė OFS (8 683 51789; natalija.verbičkiene@gmail.čom)
Načionaline broliska vadovae Ilona Keruckienė OFS (8 601 87818; ilonakeruckiene@gmail.com)
Načionaline Jaupra prezidente Karolina Sutkutė (8 690 39722; sutkute.karolina@gmail.com)
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 )
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MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Uz Azijos kriksčionis, kad jie, zodziais ir darbais liudydami Ėvangeliją,
skatintų dialogą, taiką ir abipusį supratimą, ypač su kitų religijų atstovais.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz CIOFŠ Prezidiumą, Generalinę Kapitulą, musų iskeliavusius brolius
ir seseris, uz Malavio načionalinę broliją „Teve musų..“
*** 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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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: BAŽNYČIA – VISUS MYLINTI MOTINA
Spalio 11 dieną minėjome šventąjį popiežių Joną XXIII,
kurį Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas yra pasirinkęs
savo nacionalinės brolijos dangiškuoju globėju. „Papa buono“
arba geruoju tėvu žmonių vadintas Angello Giuseppe Ronkalli
labiausiai žinomas kaip popiežius, sušaukęs Katalikų
Bažnyčią atnaujinusį visuotinį Vatikano II Susirinkimą.
Pranciškoniškosios šeimos misija tarnauti griūvančios
Bažnyčios atstatymui yra tokia artima popiežiui Jonui XXIII,
kuris buvo ir pasaulietis pranciškonas.
Šventoji motina Baznyčia dziaugiasi, su ypatinga Dievo apvaizdos pagalba
sulaukusi taip trokstos dienos, kai iskilmingai prasideda visuotinis Vatikano II
Šusirinkimas, čia, prie sv. Petro kapo, globojant Švenčiausiajai Mergelei, kurios
dieviskosios Motinystes sventę siandien dziaugsmingai svenčiame.
Dvidesimčiai amzių praejus, zmonija vis dar susiduria su beveik tokiomis
pačiomis sunkiausiomis situačijomis ir problemomis. Is tiesų, Kristus visada
lieka istorijos ir gyvenimo čentras: zmones arba renkasi jį ir jo Baznyčią ir gali
dziaugtis sviesa, gerumu, teisinga tvarka bei taikos geriu; arba gyvena be jo ar
kovoja su juo ir sąmoningai lieka uz Baznyčios ribų. Todel tarp jų kyla
sumisimas, sunkeja tarpusavio santykiai, gresia kruvinų karų pavojus.
Pradedant visuotinį Vatikano II Šusirinkimą yra aiskiau nei bet kada, kad
Viespaties tiesa lieka per amzius. Is tikrųjų matome, kad amziams begant randasi
viena kitai priestaraujančios zmonių nuomones, ir daznai klaidos isnyksta vos
atsiradusios, kaip saules issklaidytas rukas.
Baznyčia visuomet yra nusistačiusi pries klaidas: ne sykį yra jas pasmerkusi,
net itin grieztai. Tačiau siais laikais Kristaus Šuzadetine yra linkusi pasitelkti
gailestingumo vaistus, o ne grieztumo ginklus. Ji mano, kad į siandienos
poreikius atsiliepti reikia veikiau aiskiai isdestant savo mokymą, o ne smerkiant.
Ne todel, kad nebutų klaidingų mokymų, nuomonių, pavojų, kurių reiketų
saugotis ir jiems priesintis, bet todel, kad jie visi taip atvirai priestarauja
teisingiems padorumo prinčipams ir jau dave tokių mirtinai nuodingų vaisių, jog
siandien, atrodo, zmones patys ima juos smerkti. Tai ypač susiję su tokiu
gyvenimo budu, kuriuo paniekinamas Dievas ir jo Įstatymas, pernelyg
pasikliaujama tečhnikos pazanga, zmogaus gerove grindziama vien gyvenimo
patogumais. Jie vis labiau suvokia, kad zmogaus asmens orumas ir jo prigimtinis
tobulumas yra labai svarbus ir nelengvai įgyvendinami.
Švarbu, kad is patirties jie ismoko, jog kitiems rodoma isorine prievarta,
ginklų galia, politinis dominavimas visiskai nepajegia į gera isspręsti sunkiausių
juos kankinančių problemų. Ėsant tokiai padečiai, Katalikų Baznyčia siuo savo
visuotinių Šusirinkimu tarytum iskelia katalikiskosios tiesos svyturį ir visiems
pasirodo kaip meilinga motina, maloni, kantri, gailestinga ir gera savo
atsiskyrusiems vaikams. Daugybes sunkumų varginamai zmonijai ji sako tą patį,
ką Petras ismaldos prasiusiam vargsui: Sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu,
2 tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu kelkis ir vaikščiok! Kitaip tariant, musų

laikų zmonems Baznyčia siulo ne zustančius turtus, zada ne vien zemiską laimę, o
dalija antgamtines malones turtus, kurie, isaukstindami zmones ir suteikdami jiems
Dievo vaikų garbę, yra galinga apsauga bei pagalba, jų gyvenimą daranti
žmoniškešnį. Bažnyčia atveria šaltiniuš šavo vaišingoš doktrinoš, šu kuria, Krištauš
sviesos apsviesti, zmones pajegia iki galo suvokti, kas jie is tikrųjų yra, kokia garbe
apdovanoti ir kokio tikslo turi siekti. Galiausiai per savo vaikus ji visur parodo
kriksčioniskos meiles didybę, nes niekas kitas taip tvirtai kaip si meile nesunaikina
nesantaikos seklų, niekas taip veiksmingai neskatina sutarimo, teisingos taikos ir
visų brolisko rysio.
Iš šventojo popiežiaus Jono XXIII pamokslo, sakyto atidarant Vatikano II Susirinkimą

Vatikano II Susirinkimas (1962-1965 m.)
1962 m. spalio 11 d., stebint viso pasaulio ziniasklaidai, Romoje iskilmingai
prasidejo Vatikano II Šusirinkimas. Nors buvo speliota, kad tai bus 1870 m. del
istorinių aplinkybių nutraukto Vatikano I Šusirinkimo tąsa, netrukus suprasta,
kad naujasis susirinkimas kelia ne XIX a., o savo laiko problemas. Nuo 1959 m.,
kai Jonas XXIII paskelbe apie savo intenčiją susaukti susirinkimą, netruko
skeptičizmo, tačiau pustrečio tukstančio vyskupų pradejus pirmąją Šusirinkimo
sesiją, pesimizmą pakeite entuziazmas. Ėpiskopatai is viso pasaulio turejo ką
pasakyti. Šusirinkimo tevams buvo pateikta daugybe dokumentų, klausimų ir
projektų. Iskilo naujos figuros, nauji veidai, internačionalizavosi Romos Kurija.
Šusirinkimas Jonui XXIII suteike viesosios nuomones palaikymą ir milziniską
moralinį svorį, su kuriuo jis galejo tarpininkauti JAV ir Šovietų Šąjungos
konflikte del raketų Kuboje 1962 m. spalį. Vatikano II Šusirinkimui galima
pritaikyti tokią metaforą: tai dar vienas akmuo, įmurytas į pries 2000 metų
pradetą statyti Baznyčios katedrą. Šusirinkimo tevai prieme 16 neįkainojamos
vertes dokumentų, nors ir tenka apgailestauti, kad mazai kas juos perskaite
kaip organiską visumą. Dvi konstitučijos – apie Baznyčią „Lumen Gentium“ ir
apie Apreiskimą „Dei Verbum“ yra Šusirinkimo mokymo asis. Daug atgarsių
sulauke deklaračija apie religijos laisvę. Posusirinkiminis periodas buvo
lydimas įvairių jausmų: nusivyle tie, kurie gyveno kulturines revoliučijos
aistromis ir tikejosi is Baznyčios visisko morales liberalizavimo. Jų akyse
Šusirinkimas, ypač po enčiklikos „Humanae vitae“ 1968 m., tapo „nevykusiu“.
Kiti, iki galo nesupratę Vatikano II Šusirinkimo visumos, pradejo eksperimentus
su liturgija ar teologija, neretai neleistinai perzengdami ribas. Tad
posusirinkiminiams popieziams teko uzdavinys interpretuoti Vatikano II
Šusirinkimo mokymą, koreguoti padarytas klaidas, pletoti naujas įzvalgas.
Parengta pagal Vatikano radiją

Klausimai apmąstymui:
1. Pasidalinkite, kokios sv.Jono XXIII įzvalgos jums atrodo aktualios ir siandien.
2. Kaip kartu su brolija galetume pazinti Vatikano II Susirinkimo lobius?
Šventasis Raštas, Pranciškoniškieji šaltiniai ir kita naudinga literatūra:
Apd 3, 1-10; OFŠ Regula, 6 st.; Generalines Konstitučijos, 17 st.
R. R. Gaillardetz, C. Ė. Clifford. Raktas į Vatikano II Šusirinkimo mokymą.
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