ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Balandzio 21 d. Marijampoleje vyks Lietuvos pasauliečių prančiskonų
ordino VI Nacionalinis ugdymo seminaras. Pareigą dalyvauti seminare turi
visų lygių brolijų ministrai ir ugdymo magistrai. Į seminarą kviečiami dvasiniai
asistentai ir potenčialus broliski vadovai, norintys kurti Jaupra ir Prančiskučių
grupes. Šeminaro programoje: slovinimas, mokymai, bendri pietus, praktiniai
uzsiemimai ugdymo magistrams ir broliskiems vadovams, sv. Misios,
pal. J. Matulaičio relikvijų aplankymas, piligrimyste į Lugines kaimą. Šeminarą
ves načionalinis dvasinis asistentas br. Piotr Štročen OFM Conv ir CIOFŠ nare
Monika Midveryte OFŠ. Prasome regioninių ministrų iki balandzio 9 d.
uzregistruoti savo regionų atstovus el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com.
Vilniaus regiono taryba kviečia pasauliečius prančiskonus ir
prančiskoniskąjį jaunimą balandzio 7 dieną atvykti į Dievo Gailestingumo
atlaidus Vilniuje. Šventes programa: 12 val. Švč. M. Marijos rozinio malda
Ausros Vartų koplyčioje; 13.30 val. sv. Misios Dievo Gailestingumo sventoveje.
Po sv. Misių – agape Mazesniųjų brolių konventualų ordino Vilniaus
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų vienuolyne. Telefonas pasiteirauti: 8 614 50935.

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 53 (2018 m. balandis)

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad asmenys, atsakingi uz ekonomikos planavimą ir valdymą, turetų
drąsos atsisakyti atmetimo ekonomikos ir sugebetų atverti naujus kelius.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz Mauričijaus, Kubos, Latvijos ir Taivano načionalines brolijas, uz CIOFŠ
Prezidiumą. „Teve musų..“
*** Uz balandzio 14 dieną vyksiantį broliską ir pastoračinį vizitą Panevezio
regione, uz pasirengimą III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresui.
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 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 – Gražina Stravinskaitė OFS (8 612 51367; strasile@gmail.čom )
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Sveika, šventoji Sužadėtine, Švenčiausioji Karaliene,
Marija, Dievo Motina, per amžius Mergele;
Švenčiausio dangiškojo Tėvo pasirinkta, Jo pašventinta
kartu su švenčiausiuoju mylimu Sūnumi ir Šventąja Dvasia Guodėja.
Tavin nusileido ir tavy pasiliko visa malonės pilnatvė ir visoks gėris.
Sveika, Jo Rūmai. Sveika, Jo Tabernakuli. Sveika, Jo Rūbe.
Sveika, Jo Tarnaite. Sveika, Jo Motina.
Ir sveikos, visos šventos Dorybės, Šventosios Dvasios malone ir įkvėpimu
besiliejančios į tikinčiųjų širdis, kad, atsikratę netikėjimo,
jie taptų ištikimi Dievo tarnai – per tave.
Šv. Pranciškus Asyžietis,
Švenčiausiosios Mergelės pasveikinimas
1

Pradėkime iš naujo, broliai!

UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: Pranciškoniškosios šeimos
Karalienės ikona ir jos piligrimystė
Rengiantis III Europos OFS ir Jaupra kongresui,
2018 metais Lietuvoje buvo sukurta ikona Regina
Familiae Franciscanae (Pranciškoniškosios šeimos
Karalienė). 2018 m. kovo 17 d. Medininkuose
pašventinta Pranciškoniškosios šeimos Karalienės
ikona pradėjo savo piligrimystę po Europos OFS ir
Jaupra brolijas.
Ikona ir jos simbolika
Ikona yra graikiskas zodis, reiskiantis atvaizdą, portretą. Paprastai tai
yra ant medines lentos, padengtos drobe ir gruntu, nutapytas atvaizdas.
Ikona isreiskia zmogaus troskimą regeti savo Dievą. Tai yra priemone,
padedanti tikinčiajam melstis ir gyvai priarteti prie Dievo. „Kaip
skaitydami Šventojo Rašto knygas girdime gyvą Viešpaties žodį, taip
kontempliuodami tapytas ikonas regime išganymo slėpinius. Tai, kas vienur
išreiškiama rašalu ir popieriumi, kitur, ikonoje, nusakoma įvairiomis
spalvomis ir kitomis medžiagomis“ (sv. Jonas Paulius II).
Ikona yra sviesa, kuri spindi tamsoje. Ikona – tai Dievo, kuris
apsigyveno tarp musų, buvimas. Ši dieviskoji sviesa visa perkeičia ir
uzdega, įziebia visą musų aplinką. Kiekvieną akimirką turime galimybę
pasinerti į sią sviesą.
Pranciškoniškosios šeimos Karalienė
Prančiskoniskosios seimos Karalienes ikona priklauso Gailestingumo
Dievo Motinos ikonų tipui. Ikonoje pavaizduota Dievo Motina ir kudikis
Kristus. Ši ikona perteikia ypatingą Motinos ir Šunaus meiles santykį,
pabreziant Jos zmogiskumą. Marija klausosi musų maldų ir uztardama jas
perduoda savo Šunui. Marija rodo į Jezų ir mus veda pas Jį.
Ikonos apačioje, trijose aureolese matome svarbiausius trijų
Prančiskoniskosios seimos ordinų sventuosius – sv. Prančiskų Asyzietį,
sv. Klarą Asyzietę ir sv. Ėlzbietą Vengrę.
Ikonos titulas – Prančiskoniskosios seimos Karaliene (lot. Regina
Familiae Franciscanae). Pasauliečių prančiskonų ordino Reguloje rasoma:
„Mergelę Mariją, nuolankią Viešpaties tarnaitę, priėmusią kiekvieną Jo žodį
ir kvietimą, Pranciškus apgaubė neapsakoma meile ir paskyrė savo šeimos
Globėja ir Užtarėja“ (OFŠ Regula, 9). Kartu su sv. Prančiskumi ir mes
paaukokime siai Karalienei save, savo seimas, brolijas ir visą
Prančiskoniskąją seimą.
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Ikonos piligrimystė Lietuvoje
Ikonos piligrimystes tikslas – aplankyti visas Ėuropos OFŠ ir Jaupra
brolijas, tačiau ji gali buti pagerbta ir prančiskoniskose pasvęstojo
gyvenimo brolijose bei prančiskoniskose parapijose. Dera, kad Ikona
aplankytų ir sergančius brolijų narius. Ikonos pagarbinimui atitinkamai
pasirenkamos iskilmingos, paprastos arba privačios apeigos. Ikona lankysis:
Kovo 17 d. – balandžio 21 d. Vilniaus regiono brolijose;
Balandžio 21 d. – gegužės 6 d. Vilkaviškio regiono brolijose;
Gegužės 6-25 d. Panevėžio regiono brolijose;
Gegužės 25 d. – birželio 3 d. Šiaulių regiono brolijose;
Birželio 3 d. – rugpjūčio 5 d. Telšių regiono brolijose;
Rugpjūčio 5-20 d. Kauno regiono brolijose;
Rugpjūčio 20-26 d. III Europos OFS ir Jaupra kongrese.

Ikonos piligrimystes Lietuvoje koordinatore – Loreta Lenčiauskiene OFŠ
(8 610 31816; loreta03@gmail.com). Uz Ikonos piligrimystę vietinese
brolijose yra atsakingi vietiniai OFŠ ministrai ir Jaupra prezidentai.
Brolija, priimanti Ikoną, įsipareigoja is anksto sukontaktuoti ir perduoti
Ikoną kitai brolijai tiksliai pagal numatytą grafiką. Brolija atsakinga saugoti
ir kitai brolijai perduoti pilną Ikonos piligrimystes komplektą, kurį sudaro
I deze – Prančiskoniskosios seimos Karalienes ikona (įreminta ir įstiklinta);
II deze – Ikonos priedai: 1. Ikonos piligrimystes taisykles ir grafikas;
2. Pamaldų prie Ikonos instrukčija su liturginiais tekstais (2 vnt.); 3. Ikonos
piligrimystes zurnalas (albumas nuotraukoms ir liudijimams); 4. Ikonos
reprodukčijos – paveikslelio su Švč. M. Marijos Šeptynių dziaugsmų rozinio
maldos sčhema pavyzdys; 5. Lankstinuko apie Regina Familiae Franciscanae
pavyzdys; 6. Medinis ikonos stovelis. Tuo atveju, jei komplekte kazko
truksta arba priedai yra apgadinti, brolijos ministras turi nedelsiant
pranesti Ikonos piligrimystes koordinatorei.
Ikonos sutikimas, islydejimas ir pamaldos prie Ikonos brolijoje vyksta
pagal pridetą Pamaldų prie Ikonos instrukčiją su liturginiais tekstais. Dera
is anksto pasirengti apeigoms, tinkamai paruosti Ikonos laikymo bei maldos
vietą, pasirupinti zvakemis ir gelemis. Ikonos vizito metu brolija
nusifotografuoja salia Prančiskoniskosios seimos Karalienes ikonos ir
padarytą nuotrauką (10x15) įklijuoja į Ikonos piligrimystes zurnalą. Šalia
įrasomi sie faktai: Ikonos piligrimystes brolijoje data, vieta (miestas ir salis),
tikslus vietines brolijos pavadinimas ir trumpas liudijimas (apie Ikonos
piligrimystę jusų brolijoje). Prasome tą pačią nuotrauką ir jos aprasą
atsiųsti el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com.
Ikonos vizito metu brolijos nariams isdalinami padauginti lankstinukai
apie Ikoną ir jos reprodukčijos – paveiksleliai. Norint įsigyti ikonos Regina
Familiae Franciscanae reprodukčijų ar lankstinukų, kreiptis į Ikonos
piligrimystes Lietuvoje koordinatorę Loretą Lenčiauskienę OFŠ. Daugiau
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informačijos apie Ikonos piligrimystę rasite www.ofs.lt.

