ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Balandžio 28 d. Romoje Pasauliečių prančiskonų ordino generalinio
ministro Tibor Kauser OFŠ dekretu buvo patvirtintas Lietuvos pasauliečių
prančiskonų ordino Načionalinis statutas. CIOFŠ Šekretoriatas pranese,
kad broliskas ir pastoračinis vižitas musų načionalineje brolijoje vyks
2018 m. lapkričio 15-18 dienomis. Lietuvoje lankysis generalinio ministro
delegate Dina Šhabalina OFŠ (Ukraina) ir Generalinių dvasinių asistentų
konferenčijos delegatas br. Amando Trujillo Cano TOR (Meksika).
Iki birželio 18 d. tęsiasi registračija į OFŠ ir Jaupra „Palapinių stovyklą“,
kuri vyks Pakutuvenuose (Plunges r.) liepos 6-8 dienomis. Registruokites
el. pastu: jaupra@gmail.com. Tel. pasiteirauti: 8 601 87818 (Ilona).
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 (tel. 8 686 16868 arba el. pastu:
r.galminas@gmail.com). Nelikime nevaisingi ir prisidekime kuo galime!
Nuosirdžiai dekojame visiems prisidejusiems prie Lietuvos pasauliečių
prančiskonų ordino sekretoriato administratoriaus pareigybes islaikymo.
Per kovo ir balandžio menesius is viso buvo paaukota 1671 Ėur suma.
Viespats teatlygina visiems, kurie prie Ordino gyvybingumo prisidedate
savo malda, auka ir darbu!
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. 55 (2018 m. birželis)

„Šiame pasaulyje kūniškai nematau Aukščiausiojo Dievo Sūnaus,
išskyrus Jo švenčiausiąjį Kūną ir švenčiausiąjį Kraują“
(Šv. Pranciškus Asyžietis)

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad sočialiniai tinklai skatintų solidarumą bei pagarbą žmonių
kitoniskumui.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Už Haičio, Cekijos, Vokietijos, Danijos, Šalvadoro, Austrijos, Malavio ir
Puerto Riko načionalines brolijas. „Tėve mūsų“
*** Už pasirengimą III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresui, kuris vyks
2018 m. rugpjučio 20-26 d. Lietuvoje.
Katalikų Bažnyčios Lietuvoje:
Už vaikus ir jaunimą, kad gyventų kilniais džiaugsmais, sviesiais
troskimais, drąsiu pasiaukojimu. Aušros Žvaigžde, melski už mus.
*** Už 2018 m. rugsejo 22-23 d. Lietuvoje vyksiantį popiežiaus
Prančiskaus apastaliskąjį vižitą „Kristus Jėzus – mūsų viltis“.
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: Liucijus Botovasoa - palaimintasis

pasaulietis pranciškonas

Balandžio 15 dieną palaimintuoju buvo paskelbtas
pirmasis Madagaskaro Bažnyčios kankinys Liucijus
Botovasoa
(1908-1947).
Popiežius
Pranciškus
patvirtino Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretą dėl
šeimos tėvo ir pasauliečio pranciškono kankinystės
2017 metais. Liucijus Botovasoa buvo nužudytas 1947
metais iš neapykantos tikėjimui.
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Kankinystė
Palaimintasis Liučijus tapo kankiniu pagal dieviskojo mokytojo Ježaus
pavyždį. Ėidamas keturiasdesimtuosius metus Liučijus Botovasoa
Madagaskare liepsnojančio pilietinio karo kontekste del savo
kriksčionisko tikejimo atsisake saudyti į nekaltus gyventojus, nepasidave
grasinimams ir buvo nuteistas mirti. 1947 metų balandžio 16 dieną
vedamas į egžekučiją, Liučijus paprase minutes asmeninei maldai.
Budeliai isgirdo jį besimeldžiantį žodžiais: „Mano Dieve, atleisk siems
broliams. Mano ant žemes pralietas kraujas tebuna vardan tevynes
isgelbejimo“. Liučijus buvo nukirsdintas, jo kunas įmestas į upę.
Praejus sesiolikai metų mirties bausmę įvykdęs vyriskis ispažino
vienam misionieriui, sakydamas: „Teve, tai as nukirsdinau Liučijų
Botovasoa. Pries mirtį jis man pasake: ‚Kai tikrai manęs reikes, busiu
salia‘“. Buvęs budelis pries mirtį spejo priimti Krikstą.
Garbingojo Dievo tarno Liučijaus Botovasoa beatifikačija įvyko
Vohipeno parapijoje, Madagaskaro rytuose, kur palaimintasis, budamas
keturiolikmetis, buvo pakrikstytas ir prieme Pirmąją Komuniją 1922-ųjų
Velykų sekmadienį. Jis yra trečiasis Madagaskaro Bažnyčios palaimintasis
po palaimintųjų Viktoro Rasoamanarivo ir Rafaelio Rafiringa.
Palaimintasis Liučijus buvo pavyždingo gyvenimo kriksčionis. Liučijus
Botovasoa, isejęs dieviskojo mokytojo Ježaus mokyklą, moke daryti gera,
su artimu gyventi taikoje, kurti svetingą tikinčiųjų bendruomenę. Jis į
blogį atsiliepdavo meiles darbais, į nevienybę – bendryste, į melą –
gerumu. Jis buvo tikras gerumo gyvenime mokytojas: geras pilietis,
meilus tevas ir rupestingas sutuoktinis.
Šventumas santuokiniame gyvenime
Katalikas mokytojas ir katečhetas Liučijus Botovasoa aktyviai skleide
Trečiojo prančiskonų ordino idejas ir pagal jas gyveno. Liučijus gavo
mokytojo diplomą ježuitų kolegijoje, budamas dvidesimt dviejų susituoke
su Šužanne Šoažana, su kuria sulauke astuonių vaikų.

Budamas uolus kriksčionis jis sieke sventumo santuokiniame gyvenime.
Patrauktas prančiskoniskojo dvasingumo, sukure pirmąją broliją. Apsivilko
prančiskonų tretininko abitą 1944 metų gruodžio 8 dieną ir nuo tada tapo
ypatingai pamaldžiu vargdieniu, vietoje prabangių devedamas paprastus
rubus. Pasninkavo dukart per savaitę: trečiadieniais ir penktadieniais.
Vidurnaktį keldavosi ir atsiklaupęs melsdavosi. Ketvirtą ryto nuskubedavo į
bažnyčią, kurioje pasilikdavo iki rytmečio Misių.
Dvasinis palikimas
Is sio prančiskono sirdies sklido gyvenimo džiaugsmas, nuolatine malda,
Liučijus visada su savimi turedavo rožinį. Naujasis Madagaskaro
palaimintasis mus visus moko gyventi pagal Ėvangeliją, kuri yra gyvybes, o
ne mirties knyga.

Pagal Vatikano radijo informaciją

Klausimai apmąstymui:
1. Ko mes, prančiskonai, galime pasimokyti is pal. Liučijaus Botovasoa?
2. Kaip sventumas skleidžiasi pasaulietiniame pasaukime?
3. Pasidalinkite, kokie kitų sventų vyrų ir moterų pavyždžiai jus įkvepia.
***
III EUROPOS OFS IR JAUPRA KONGRESAS

„Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“ (Jn 7, 38)

Atviros Kongreso programos dalys Kaune, Kryžių kalne,
Kretingoje, Žemaičių Kalvarijoje ir Trakuose:
Rugpjūčio 20 d. 18 val. Kongreso Atidarymo sv. Misios
Kauno sv. apastalų Petro ir Povilo arkikatedroje bažilikoje
(vadovauja J. E. Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ).
Rugpjūčio 21 d. 18 val. sv. Misios Kauno Šv. Jurgio Kankinio
bažnyčioje (vadovauja Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos
ministras br. Algirdas Malakauskis OFM).
Rugpjūčio 22 d. 15.30 val. Ėuropos Prančiskoniskosios seimos Kryžiaus
pasventinimas Kryžių kalne.
Rugpjūčio 23 d. 18 val. sv. Misios Kretingos Viespaties Apreiskimo
Švč. M. Marijai bažnyčioje, 19-21 val. Prančiskoniska fiesta bažnyčios sventoriuje
Rugpjūčio 24 d. 9.30 val. Šv. Misios Zemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos
Apsilankymo bažilikoje (vadovauja J. E. Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas), 10.30 val.
Įvadas į Kalvarijos kalnus, 11-14 val. Kryžiaus kelio kalnai, 20.30-22.30 val.
Ėvangeližačinis vakaras Kauno senamiestyje.
Rugpjūčio 25 d. 19 val. Šeptynių džiaugsmų rožinio malda Trakų
Švč. M. Marijos Apsilankymo bažilikoje.
Rugpjūčio 26 d. 13 val. Kongreso Uždarymo sv. Misios Kauno Šv. Jurgio
Kankinio bažnyčioje (vadovauja J. E. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM).
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Kviečiame OFS brolijas gausiai dalyvauti!

