ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Lietuvoje ir visoje Ėuropoje tęsiasi
sočialine akčija „Well4Afriča“ (Šulinys
Afrikai), kurios tikslas – surinkti lesų
vandens gręžiniams Ugandos, Zimbabves ir
Malavio kaimuose. Prisideti prie akčijos
galima pervedant auką interneto puslapyje well4africa.eu arba įsigyjant
spečialų sočialines akčijos „Well4Afriča“ puodelį. Auka už vieną puodelį –
nuo 5 Ėur. OFŠ brolijas, norinčias padeti platinti akčijos puodelius,
prasome kreiptis į puodelių logistikos koordinatorių Raimondą Galminą is
Vilniaus Šv. Mikalojaus brolijos (telefonu 8 686 16868 arba el. pastu:
r.galminas@gmail.com). Nelikime nevaisingi ir prisidekime kuo galime!
Gegužes 23 d. vyks Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino Klaipedos
Šv. Maksimilijono Marijos Kolbes brolijos steigimo svente. Visus kviečiame
atvykti 18 val. į sv. Misias Klaipedos Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčioje
(Debrečeno g. 3A). Prasome maldos už įžadus duosiančius brolius ir seses!
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.
Nuosirdžiai dekojame visiems laisva auka prisidejusiems prie Lietuvos
pasauliečių prančiskonų ordino sekretoriato administratoriaus pareigybes
islaikymo. Kovo menesį brolijose vykusios rinkliavos metu siam tikslui
buvo paaukota 1083 Ėur suma. Viespats teatlygina visiems, kurie
prisidedate prie Ordino gyvybingumo!
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 prežidente 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)
Panevežio regiono – Rasa Mačiulionienė OFS (8 656 61786; rmačiul@gmail.čom)
Vilniaus regiono – Algimantas Andziulis OFS (8 614 50935; algandžiulis@gmail.čom)
Kauno regiono – Marijona Sinkevičienė OFS (8 658 83586; marsinkev@gmail.čom )
Vilkaviskio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudževičius@gmail.čom )
Šiaulių regiono – Gražina Stravinskaitė OFS (8 612 51367; strasile@gmail.čom )
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Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 54 (2018 m. geguže)

„...gera mums čia būti. Pastatykime tris palapines...“ (Mk 9, 5)

OFS ir Jaupra „Palapinių stovykla“
Pax et bonum! Pasauliečius prančiskonus ir prančiskoniskąjį jaunimą
kviečiame į pirmąją OFŠ ir Jaupra „Palapinių stovyklą“, kuri vyks Pakutuvenuose
(Plunges r.) 2018 m. liepos 6-8 dienomis.
Broliai ir sesės, susitikime, būkime kartu maldoje ir broliškoje bendrystėje,
atgailokime ir džiaukimės, liudykime ir klausykimės, dainuokime ir šokime,
sportuokime ir pailsėkime gamtos prieglobstyje, tarnaukime Viešpačiui ir vieni
kitiems. Dėkodami už savo pašaukimą, džiaugsmingai šlovinkime gyvenimo Davėją!
Stovyklos programoje: bendra malda (Valandų liturgija ir sv. Misios), OFŠ
Regulos 40 metų jubiliejui skirtas protų musis, liudijimų ir dainų vakarai, sporto
užsiemimai ir kt.
Registracija į OFŠ ir Jaupra „Palapinių stovyklą“ vyksta iki birželio 18 dienos
el. pastu: jaupra@gmail.com. Tel. pasiteirauti: 8 601 87818 (Ilona).
Naudinga turėti indus ir įrankius valgymui (puodelį, dubenelį ir saukstą),
palapinę, kilimelį arba čiužinį, miegmaisį arba patalynę, higienos reikmenis, rubų
pagal orą, galvos apdangalą nuo saules, maudymosi reikmenis, reikalingus
vaistus, Šventąjį Rastą, savo brevijorių, OFŠ Regulą, maisto suvežtiniams
penktadienio pietums ir 15 Ėur auką.
Privalomas bagažas: maišelis tikėjimo, vilties ir meilės, kuprinė geros nuotaikos
ir entuziazmo, lagaminas dainų, eilių, šokių, žaidimų, linksmų pokštų ir kitų talentų.
Kišenėje galima turėti net liūdesio, nerimo ar sielvarto, nes Pakutuvėnuose visos
kišenės galiausiai praplyšta... Labai jūsų laukiame!
Stovyklos organizatoriai:
Lietuvos prančiskoniskojo jaunimo brolija (www.jaupra.lt)
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordinas (www.ofs.lt)
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: „Gaudete et exsultate“
Vatikane pristatytas naujas popiežiaus Pranciškaus
apaštališkasis paraginimas „Gaudete et exsultate” („Būkite
linksmi ir džiūgaukite”).
Pirmajame skyriuje popiežius Prančiskus primena, kad
pašaukimas į šventumą yra skirtas visiems, kad visi
galime siekti sventumo ir tuo pat metu visi esame
kviečiami eiti Kristaus Palaiminimų keliu. Šiame kelyje mus
palydi ir drąsina pries mus gyvenę kriksčionys, kurie jau
budami Dievo akivaiždoje, palaiko su mumis meiles ir
bendrystes rysius. Tai suvokdami neturime galvoti tik apie
ofičialiai paskelbtus palaimintuosius ir sventuosius, bet
apie visą sventą Dievo tautą. Popiežius naudoja tokius terminus kaip
„kaimynysteje“, „gretimame bute“ gyvenantys sventieji, kalba apie „sventųjų
viduriniąją klasę“. Neturime žiureti į sventuosius kaip į nepasiekiamas
aukstumas, nes sventumas tai visų musų tikslas ir visi turime jo siekti.
Kas šiandien mums trukdo siekti šventumo? Apie tai kalbama antrajame
skyriuje. Pasak popiežiaus, ir siandien matome dvi pirmųjų kriksčionybes amžių
erežijas – gnostičižmą ir pelagianižmą – kurios įgavusios naujas, aktualižuotas,
prie musų laikų prisiderintas formas. Naujuoju gnostičižmu popiežius Prančiskus
vadina pernelyg didelį proto sureiksminimą. Šave pačią slovinanti bekune logika
bando sau palenkti ir Dievo bei jo malones slepinį. Jei tikejime įsigali toks
gnostičižmas, tuomet Dievas atskiriamas nuo Kristaus, Kristus – nuo Bažnyčios, o
Bažnyčia – nuo žmonių, Dievo tautos. Gnostičižmas veda prie pelagianižmo, prie
neproporčingo žmogaus valios sureiksminimo, pernelyg didelio pasitikejimo
savimi, prie normų ir formalių kriterijų laikymosi sureiksminimo, užmirstant,
kad Dievo malone visada pranoksta žmogaus protą ir valią. Tai valios pastangos
be nuolankumo, tai vergavimas sčhemoms, isduodantis tikrą Ėvangelijos dvasią.
Popiežius praso nepasiduoti sioms dviem „subtilioms“ erežijoms ir daryti tai ką
mums sako Ježus.
Ką sako Ježus? Apie tai kalbama pagrindiniame trečiame skyriuje, kurio
čentre Kristaus Kalno pamokslo palaiminimai. Viena – teorijos apie sventumą,
kita – Palaiminimų paprastumas ir konkretumas. Vargdienių dvasia – tai
vidine laisve, tai toks santykis su pasauliu, kurį sv. Ignačas Lojola vadina
„sventuoju abejingumu“. Romieji – tai tie, kurie myli kitus žmones, pakeldami
taip pat ir jų trukumus bei silpnybes. Pasaulis mus ragina begti nuo kančios ir
asarų, o Kristus mus moko verkti kartu su verkiančiaisiais. Teisumas – tai Dievo
valios vykdymas visu savo gyvenimu, ypač kai susiduriame su neteisingumu
silpnų žmonių atžvilgiu, kai matome kenčiančius, alkstančius žmones. Popiežius
primena, kad gailestingumo dorybe turi buti taikoma visur ir visada, taip pat ir
tuomet kai susiduriame su situačijomis, kurios gali kelti moralinių abejonių.
Turime atsiminti, kad visi ketinimai gimsta žmogaus sirdyje. Tad sirdies tyrumas
yra rimta sąlyga, kad sugebetume eiti sventumo keliu. Buti taikdariu – tai
2 neatmesti ne vieno žmogaus, neatstumti ir tų, kurie mums atrodo keisti,

sudetingi, nepakenčiami. Turime atsiminti, kad ir siandien daug musų tikejimo
brolių kenčia del istikimybes Kristui.
Popiežius primena ir su Palaiminimas tiesiogiai susijusią Paskutiniojo teisimo
sčeną: „buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte,
buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis – mane
aplankėte, kalinys – atėjote pas mane“ (Mt 25, 35-36). Deja, neretai susiduriame su
ideologijomis, kurios iskreipia kriksčionybę. Viena vertus, jei nutruksta kriksčionių
rysys su Dievu, tuomet kriksčionybe tampa kažkuo panasaus į nevyriausybę
organižačiją. Antra vertus, Kristaus mokymui nusižengiama ir tuo atveju kai
užmirstama atsakomybe už artimą, kai sočialinę veiklą kito labui laikome tik tam
tikros rusies komunižmu ar populižmu. Pagalba kenčiančiajam – tai kiekvieno
kriksčionio pareiga. Pagalba migrantams turi buti lygiai tokia pat svarbi kaip
negimusios gyvybes gynimas.
Ketvirtame dokumento skyriuje primenamos Bažnyčios siulomos tradičines
priemonės, padedančios siekti šventumo – malda, sakramentai, ypač
Šusitaikinimo sakramentas ir Ėučharistija, įvairios maldingumo formos ir dvasinio
vadovavimo svarba. Prie sių, popiežius prideda ir keletą kitų, svarbių ypač
dabartineje musų kulturoje: sugebejimą iskęsti kitą žmogų, kantrybę ir romumą,
džiaugsmą ir humoro jausmą, drąsą ir entužiažmą, savęs ir savo pasaukimo
suvokimą bendruomenes kontekste, o taip pat visada reikalingą istvermingą maldą.
Krikščioniškasis gyvenimas tai nuolatinė kova. Reikia drąsos ir jegų, kad
atsispirtume velnio gundymams. Tai sunki kova, bet ji taip pat mums duoda daug
džiaugsmo – mes džiaugiames kiekvieną kartą kai Viespats laimi mumyse. Apie
kovą, budejimą ir dvasinį įžvalgumą kalbama paskutiniame, penktame skyriuje.
Turime atsiminti, kad velnias, piktoji dvasia, raso popiežius, tai ne mitas, bet
asmenine butybe, kuri niekada nepalieka musų ramybeje. Turime naudoti kovai su
gundytoju galingus maldos ir sakramentų ginklus. Popiežius ypatingą demesį skiria
dvasinei įžvalgai, kaip ypač siais laikais labai reikalingai priemonei. Musų laikai
pries mus atvere naujas veiklos sritis, bet kartu iskilo ir nauji issiblaskymo ir
pasimetimo pavojai, kurie gresia ypač jaunimui, dažnai gyvenančiam virtualioje
tikroveje. Tad reikia įžvalgos, kuri mums padetų surasti budus ne kaip daugiau
laimeti is gyvenimo, bet kaip geriau atpažinti ir vykdyti misiją, kuri mums buvo
suteikta Kriksto metu.
Pagal Vatikano radijo informaciją

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad pasauliečiai tikintieji atliktų savo ypatingą misiją pasitelkę
kurybingumą ir taip atsilieptų į siuolaikinio pasaulio issukius.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Už Kanados, Kosta Rikos ir Naujosios Zelandijos načionalines brolijas. „Teve
musų..“
*** Už gegužes 5 d. vyksiantį broliską ir pastoračinį vižitą Vilkaviskio regiono
brolijoje. Už pasirengimą III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresui, kuris vyks
2018 m. rugpjučio 20-26 d. Lietuvoje.
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