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
„Padovanok plytą Alepui sv. Kaledų proga“. Iki gruodzio 24 dienos
vykusios akčijos metu buvo surinkta 1580 Ėur. Viespats teatlygina visiems!
Primename, kad vietinių brolijų tarybos ataskaitas uz praejusius metus
ir nario mokesčio ziniarasčių kopijas turi pateikti regioninems taryboms
iki sausio 5 d., o regionines tarybos savo ir vietinių brolijų ataskaitas uz
praejusius metus bei nario mokesčio ziniarasčių kopijas turi pateikti
Načionalinei tarybai iki sausio 15 d. el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com. Jei
turite klausimų del ataskaitų, kreipkites telefonu 8 682 18060, o del nario
mokesčio ziniarasčių – telefonu 8 683 51789.
Šausio 12 d. Kretingoje vyks OFŠ ir Jaupra dvasinių asistentų
susitikimas. Prasome palaikyti savo malda!
OFŠ brolijos, norinčios publikuoti savo naujienas, renginių anonsus,
nekrologus ir straipsnius apie įvykusius renginius, tvarkingai suredaguotą
informačiją ir nuotraukas turi atsiųsti el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com.

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 50 (2018 m. sausis)

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad Azijos salių kriksčionys ir kitos religines mazumos galetų visiskai
laisvai gyventi savo tikejimu.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz Togo, Mozambiko ir Korejos načionalines brolijas. „Teve musų..“
*** Uz pasirengimą III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresui, kuris vyks 2018 m.
rugpjučio 20-26 d. Lietuvoje.

Jis kasdien nusižemina taip, kaip tada,
kai iš savo „dangiškojo sosto“ nužengė į Mergelės įsčias:
jis kasdien ateina pas mus, kad jį nužemintą regėtume,
kai nužengia iš Tėvo širdies į kunigo rankas.

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)
Načionalinis vičeministras diak. 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.čom)
Načionaline ekonome Natalija Verbickienė OFS (8 683 51789; natalija.verbičkiene@gmail.čom)
Načionaline broliska vadove Ilona Keruckienė OFS (8 601 87818; ilonakeručkiene@gmail.čom)
Načionaline Jaupra prezidente Karolina Sutkutė (8 690 39722; sutkute.karolina@gmail.čom)
Načionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM (8 698 05526; antanasofm@gmail.čom)
Načionalinis dvasinis asistentas br. Piotr Strocen OFM Conv (8 601 74406; piotrstročen@tlen.pl )
Regionų ministrai:
Telsių regiono – Jonas Drungilas OFS (8 655 12556; drungilas.jonas@gmail.čom)
Panevezio regiono – Rasa Mačiulionienė OFS (8 656 61786; rmačiul@gmail.čom)
Vilniaus regiono – Algimantas Andziulis OFS (8 614 50935; algandziulis@gmail.čom)
Kauno regiono – Marijona Sinkevičienė OFS (8 658 83586; marsinkev@gmail.čom )
Vilkaviskio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudzevičius@gmail.čom )
Šiaulių regiono – Genovaitė Marcinkutė OFS (8 653 56249; genutemarč@gmail.čom )

Šv. Prančiskus Asyzietis, Perspejimai

Mylimieji,
Kartu su šventuoju Pranciškumi kasdien vis labiau, giliau ir karščiau
mylėkime Jėzų, dėl mūsų tapusį duona ir mažu vaikeliu.
Linksmų šv. Kalėdų ir palaimintų Naujųjų metų! Pax et bonum!
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba
Virginija Mickutė OFS, Nerijus Čapas OFS, Monika Midverytė OFS,
Nijolė Raudytė OFS, Natalija Verbickienė OFS, Ilona Keruckienė OFS,
Karolina Sutkutė, br. Antanas Blužas OFM ir br. Piotr Strocen OFM Conv
Šv. Kalėdos, 2017
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UGDYMO MEDŽIAGA

Tema: Manuela Mattioli –
pasaulietė pranciškonė, pažymėjusi epochą
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[tęsinys, pradzia Nr. 49]
Praėjusiame numeryje apžvelgėme Manuelos
Mattioli jaunystę, dvasinio gyvenimo gylį ir tapimą
suvienyto OFS generaline ministre. Dabar iš arčiau
pažvelgsime į jos atsidavimą tarnaujant Ordinui,
naujosios Regulos patvirtinimą ir šventą Manuelos
laikyseną ligos bei mirties patale.
Šimtai laiškų iš viso pasaulio
Ant Manuelos darbo stalo kasdien kaupesi simtai laiskų is viso pasaulio,
surasyti 4 Ordino kalbomis, kuriems atsakyti ji paskyre didziąją dalį savo
laisvalaikio. Šią tarnystę ji atliko viena, kadangi sekretoriaus pareigas eję zmones
rupindavosi tik ofičialiais dokumentais per susitikimus Romoje. Generalineje
asamblejoje 1982 m. ji issake, kad vargiai speja viena atsakineti, versti ir nesioti
laiskus į pastą, tačiau ispanų grupes pasiulymas pasamdyti pagalbinę sekretorę
taip ir nebuvo patvirtintas, todel ji kantriai nese sią nastą iki galo.
Teisinių Ordino dokumentų atnaujinimas
OFŠ tapus viena seima, Manuela su dvasinių asistentų ir kitų kompetentingų
pasauliečių prančiskonų komanda padejo pamatus giluminiam Ordino
atsinaujinimui, kurio prase Vatikano II Šusirinkimas. Buvo akivaizdu, kad
susivienijimas liks beprasmis ir nevaisingas, jei dauguma Ordino narių ir toliau
gyvens pagal pasenusį modelį, nutolusį nuo autentiskos čharizmos. Reikejo
atnaujinti Regulą, Generalines Konstitučijas ir liturgiją. Naujosios Regulos
rengimas ir patvirtinimas uztruko daugiau nei desimtmetį.
Pirmas zingsnis zengtas dar 1966 m., kai generaliniai komisarai isplatino
laiską načionalinems ir regioninems taryboms, prasydami pateikti idejas naujajai
Regulai, kuri butų „pozityvesne, evangeliskesne ir prančiskoniskesne, labiau
įkvepta autentiskų saltinių ir Vatikano II Šusirinkimo gairių“. Atsakymai turejo
pasiekti Generalinę kuriją iki 1966 m. kovo 1 dienos. Šuformuota taryba
analizavo pasiulymus ir sukure pirminį projektą, tačiau darbai vyko ganetinai
letai. 1969 m. tarptautiniame kongrese Asyziuje buvo suformuota nauja komisija,
o jos koordinatore paskirta Manuela Mattioli.
1975 m. komisija pateike Manuelai ispletotą Regulos projektą. Ji kartu su
Prezidiumo nariais nuodugniai isanalizavo projektą ir nesutiko su dalimi Regulos
straipsnių, todel issiunte pastebejimus visoms načionalinems taryboms. Gautus
atsakymus is naujo isanalizavus su ekspertais, Manuela su skirtingų kalbinių
grupių atstovais ir prančiskonų istorijos spečialistais susirinko „Šerafičum“
universitete Romoje ir ten 1976 m. Didziosios savaites metu parenge galutinį
Regulos projektą. Manuela jį asmeniskai įteike prančiskonų generaliniams
ministrams, kurie net 8 dienas praleido uzsidarę Riečio konvente melsdamiesi,
skaitydami Regulos projektą ir padarydami keletą smulkių korekčijų. Tais pačiais
metais generalinių ministrų kolegijos pirmininkas A. Bommarčo OFM Conv
pateike Regulą Vienuolijų kongregačijai į Romos kuriją. Kongregačijos prefektas

kardinolas Pironio nutare, kad tokios reiksmes dokumentą turi įvertinti pats
Šventasis Tevas, todel dave ją perskaityti popieziui Pauliui VI. Pastarasis 1978 m.
birželio 24 dieną iskilmingai patvirtino OFŠ Regulą. Tokį greitą patvirtinimą leme
popieziaus meile Pasauliečių prančiskonų ordinui ir asmenine pazintis su
generaline ministre. Ordino broliai ir seserys Regulą prieme kaip nuostabią dovaną
ir greitai isverte į 4 ofičialias Ordino kalbas, o veliau ir į kitas pasaulio kalbas. Jonas
Paulius II, minint sv. Prančiskaus 800 gimimo metines, sake: „Mylėkite ir gyvenkite
pagal OFS Regulą, kurią patvirtino mano pirmtakas Paulius VI. Jūsų rankose
autentiškas lobis, atitinkantis Vatikano II Susirinkimo dvasią ir jūsų šaltinius“.
Šventas gyvenimo saulėlydis
Dvejus metus pries Generalinę kapitulą Fatimoje 1990-aisiais, Manuela pradejo
jausti neraminančius skausmus. Kapituloje ji atsisake buti perrinkta generaline
ministre, nes jaute silpstančias jegas ir artejančią gyvenimo pabaigą. Padaznejus
skausmams, Manuela pakartotinai pasirode medikams, kurie nustate jai limfomą –
limfos vezį. Gydytojai pasake: „Turite dvi galimybes – pasitikti ganetinai greitą mirtį
arba priimti labai skausmingą gydymą, kurio efektyvumo negalime garantuoti“.
Manuela nusisypsojo ir pazadejo pagalvoti, o ją lydejusiai vienuolei istare: „Jis žino,
ką daro. Prašyk su manimi, kad Viešpats visose situacijoje darytų manyje tai, ko Jis
nori“. Po ilgų apmąstymų ir pokalbių Manuela nusprende is visų jegų kovoti uz
brangią gyvenimo dovaną, gautą is Viespaties pries 55 metus. Pries pradedama
gydymą ji paskutinį kartą isvyko į piligrimystę po prančiskoniskas vietas. Manuela
tikejosi, kad malda Štigmų koplyčioje, kur sv. Prančiskus Viespaties stigmų gavimo
akimirką isgyveno palaimą ir giluminę kančią, palaikys ją silpnumo akimirkomis
per itin skausmingus čhemoterapijos kursus. „Šerafiskųjų idealų“ menrastyje ji
rase: „Pranciškoniškojo dvasingumo pagrindas ir paslaptis yra Nukryžiuotojo
Kristaus asmuo. Meilė nėra mylima. Kryžius yra meilės šaltinis. Meilė yra džiaugsmas
sielos, verkiančios dėl meilės ir patiriančios saldybę, kurią teikia laimė mylėti. Dėl to
džiaugsmas ir skausmas eina kartu, dar daugiau, dėl meilės išgyventa kančia yra
antgamtinio džiaugsmo šaltinis“. Gydymo metu visus stulbino Manuelos sielos
busena. Jie visuomet mate ją ramią, turinčią didelį troskimą gyventi, tačiau niekad
nesiskundziančią del patiriamų skausmų. Po alinančių čhemoterapijos savaitgalių
pirmadienį vakare ar antradienį ji jau sugrįzdavo į darbą, kur ramiai ir su sypsena
atlikdavo profesines pareigas, demesingai priimdama vargsus ir migrantus. Per jos
čhemoterapijos seansus klinikas uztvindydavo skambučiai is viso pasaulio, kuriais
broliai ir seses reiske savo paramą ir palaikymą Manuelai. 1991 m. Venesuelos
načionaliniame susitikime Manuela sake: „Noriu šlovinti ir dėkoti Dievui už dabartinį
savo gyvenimo laiką, kuriame atsispindi visų mane palaikančiųjų maldos. Patiriu
didžiausią gyvenime dvasinį pasitenkinimą ne dėl visų svarbių išgyventų įvykių, bet
dėl savo ligos patalo, kuris padovanojo šį brolystės liudijimą“.
Likus 18 dienų iki mirties ją aplanke drauge is Ispanijos Ėnčarnačion del Pozo.
Manuela paskutinį kartą isejo is namų, kad nuvestų draugę į savo broliją ir kartu
pasimelstų Dieviskojo Ganytojo sventoveje. Atsisveikindama ją palaimino ir tare:
„Iki dangaus, sese“. M. Mattioli iskeliavo pas Viespatį 1992 m. lapkričio 3 dieną. Jos
mirties liudininkai teigia, jog generaline ministre mire su sypsena ir ramybe veide.
Pagal M. Mattioli biografiją parengė Monika Midverytė OFS
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