ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Rugpjučio 2 d. Kretingoje vyks Porčiunkules atlaidų
svente kartu su Prančiskoniskosios seimos Karalienes
ikona ir Prančiskoniskojo jaunimo atgailos zygio
piligrimais. Šventes programoje: 8.30 val. malda su
atgailos zygio piligrimais prie koplyteles Klibiuose,
9.30 val. atgailos zygis is Klibių į Kretingą su
Prančiskoniskosios seimos Karalienes ikona, 16 val.
slovinimas, ispazintys ir Ikonos pagerbimas baznyčioje,
17.30 val. Valandų liturgijos malda su broliais, 18 val.
iskilmingos sv. Misios, po jų – sventine agape sventoriuje.
Klaipedos Šv. Marijos Magdalietes brolijos nariams Juratei ir Vytautui
Jakeliams atsitiko nelaime – sudege jų ukinis pastatas, nepataisomai
autoavarijoje buvo sudauzytas automobilis. Jei tik turite galimybę, prasome
jusų pagelbeti seimai pinigine auka. Gavejas: Jurate Kristina Jakeliene,
sąskaitos Nr. LT117300010102501116 (AB Šwedbank), paskirtis: „auka
remontui“. Viespats teatlygina uz jusų gailestingumą!

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad didieji ekonominiai bei politiniai pasirinkimai saugotų seimas kaip
zmonijos turtą.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz Paragvajaus, Airijos ir Brazilijos načionalines brolijas, uz III Ėuropos
OFŠ ir Jaupra kongresą. „Tėve mūsų...“
*** Uz Prančiskoniskojo jaunimo atgailos zygį is Šventosios į Kretingą
(liepos 27 – rugpjučio 2 d.), uz evangelizačinį vakarą Šventojoje (liepos 29 d.).
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 – Rimantas Radzevičius OFS (8 687 51325; rad.rimantas@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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Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 57 (2018 m. rugpjutis)

III EUROPOS OFS IR JAUPRA KONGRESAS
„Kas mane tiki, iš to vidaus
plūs gyvojo vandens srovės“ (Jn 7, 38)
2018 m. rugpjūčio 20-26 d. Lietuvoje

KVIĖČIAMĖ DALYVAUTI ATVIROŠĖ PROGRAMOŠ DALYŠĖ!
Rugpjūčio 20 d. 18 val. Kongreso Atidarymo sv. Misios Kauno sv. apastalų Petro ir
Povilo arkikatedroje bazilikoje (vadovauja J. E. Kauno arkivyskupas L. Virbalas SJ).
Rugpjūčio 21 d. 18 val. sv. Misios Kauno Šv. Jurgio Kankinio baznyčioje
(vadovauja MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras A. Malakauskis OFM).
Rugpjūčio 22 d. 15.30 val. Ėuropos Prančiskoniskosios seimos Kryziaus
pasventinimas Kryzių kalne.
Rugpjūčio 23 d. 18 val. sv. Misios Kretingos Viespaties Apreiskimo Švč. M. Marijai
baznyčioje, 19-21 val. Prančiskoniska fiesta baznyčios sventoriuje
Rugpjūčio 24 d. 9.30 val. sv. Misios Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos
Apsilankymo bazilikoje (vadovauja J. E. Telšių vyskupas K. Kėvalas), 10.30 val. Įvadas į
Kalvarijos kalnus, 11-14 val. Kryziaus kelio kalnai, 20.30-22.30 val. Ėvangelizačinis
vakaras Kauno senamiestyje.
Rugpjūčio 25 d. 19 val. Šeptynių dziaugsmų rozinio malda Trakų Švč. M. Marijos
Apsilankymo bazilikoje.
Rugpjūčio 26 d. 13 val. Kongreso Uzdarymo sv. Misios Kauno Šv. Jurgio Kankinio
baznyčioje (vadovauja J. E. Panevėžio vyskupas L. Vodopjanovas OFM).
KVIĖČIAMĖ ŠTĖBĖTI TIĖŠIOGINĖŠ TRANŠLIAČIJAŠ!
Penkios tiesiogines vaizdo transliačijos is Kongreso internetu – YouTube kanale
„Katalikų medijų centras“ ir FB puslapyje (@OFSYouFraCongress2018):
Rugpjūčio 20 d. 18 val. Kongreso Atidarymo sv. Misios is Kauno arkikatedros.
Rugpjūčio 21 d. 21 val. Maldos ir slovinimo vakaras Kaune.
Rugpjūčio 22 d. 15.30 val. Ėuropos Prančiskoniskosios seimos Kryziaus
pasventinimas Kryzių kalne.
Rugpjūčio 25 d. 10 val. sv. Misios is Vilniaus Dievo Gailestingumo sventoves.
Rugpjūčio 26 d. 13 val. Kongreso Uzdarymo sv. Misios is Kauno.
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: Generalinio ministro laiškas,
skirtas OFS Regulos 40 metų jubiliejui
Roma, 2018 m. birzelio 24 d.,
Šv. Jono Krikstytojo gimimas
Visiems OFŠ broliams ir seserims visame pasaulyje
Visiems Jaupra nariams visame pasaulyje
Brangus broliai ir seserys! Viespats tesuteikia jums ramybę!

Šiais metais svenčiame Pasauliečių prančiskonų ordino Regulos, kurią 1978 m.
birzelio 24 d. patvirtino palaimintasis popiezius Paulius VI apastaliskuoju laisku
„Šeraphičus Patriarčha“, 40 metų jubiliejų. Tai gera proga paklausti: ką Regula
reiskia mano asmeniniame gyvenime? Kas Regula yra mums, tarptautinei brolijai,
visuose jos lygmenyse? Ką mums reiskia sio Regulos jubiliejaus sventimas?
Regula yra musų, pasauliečių prančiskonų, gyvenimo standartas ir
dokumentas, įkvepiantis ne tik mus, bet Jaupra narius, norinčius sekti Kristų
sventojo Prančiskaus pedomis. Tad adresuoju sį laiską ne tik Pasauliečių
prančiskonų ordino seserims ir broliams, bet ir jauniesiems Jaupra broliukams ir
sesutems. Pradesiu nuo asmeninių pamąstymų: Regula man yra dovana,
pasaukimas, įkvepimas ir įrankis.
Dovana. Visų pirma, OFŠ Regula yra lobis, Dievo dovana, liudijanti, kaip
Dievas ir Baznyčia myli Pasauliečių prančiskonų ordiną. Tai neįkainojamas turtas,
kurio neįmanoma nusipirkti ar nusipelnyti. Šventasis popiezius Jonas Paulius II
mums sake: „Jūsų rankose tikras lobis, atitinkantis Vatikano II Susirinkimo dvasią ir
į jus Bažnyčios dedamus lūkesčius“ (Kreipimasis į OFŠ Generalines kapitulos narius
1982 m. rugsejo 27 d.). Todel turime dekoti uz sią dovaną Dievui ir Baznyčiai.
Kaip ir kiekviena dovana, ji daug pasako apie Daveją ir rodo, kokį grazų ir turtingą
gyvenimą Dievas nori mums suteikti. Kiekvienas Regulos straipsnis atspindi
begalinius Dievo turtus ir yra kaip brangakmenis, nusviečiantis įvairius musų
tapatybes ir gyvenimo aspektus. Švęsdami 40-ąjį musų Regulos jubiliejų turime
atsiminti, kad labiausiai branginame ne dovaną, bet Daveją, kuris yra pats Dievas.
Todel svęskime sį jubiliejų, dekodami Jam savo malda, meile ir visu gyvenimu.
Pašaukimas, kvietimas. „Viešpats tebekviečia gyventi drauge su juo ir sekti
paskui jį iš labai arti, tiesiogiai jam tarnauti. Ir kai Jis duoda suprasti, kad kviečia
mus visiškai pašvęsti save Jo karalystei, neturime bijoti! Gražu, o kartu ir didelė
malonė – visam laikui būti pašvęstam Dievui ir tarnavimui broliams bei
seserims!" (Popieziaus Prančiskaus zinia 55-osios Pasaulines maldos uz
pasaukimus dienos proga, 2018). Šis kvietimas aidi Reguloje, ir turime atsiliepti į
jį kilniadvasiskai, be baimes. Dievas saukia mus tokius, kokie esame. Nesvarbu,
kad mes netobuli ir silpni, tačiau neturime buti kurti ir akli! Mes zinome, kaip
„šlovingasis Kristaus išpažinėjas, palaimintasis Pranciškus, šio ordino įkūrėjas,
rodantis kelią aukštyn pas Viešpatį žodžiu ir pavyzdžiu mokė savo sūnus su tikėjimo
nuoširdumu ir norėjo, kad jie pripažintų šį kelią, visada laikytųsi jo savo darbais, ir
rimtai eidami šiuo keliu po dabartinio gyvenimo vargų taptų amžinosios palaimos
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turėtojais“ (Supra Montem, popiezius Mykolas IV, 1289 m. rugpjučio 18 d.).

Šis Dievo pasaukimas įrasytas musų Reguloje: Bukite amzinosios palaimos
turetojais, kitaip tariant, bukite sventi! Gyvenkite tokiu budu, kuris veda į sventumą!
Laikykites Regulos, kuri padeda sekti Kristumi kiekvieną akimirką visose gyvenimo
srityse! „Visas pasauliečių katalikų kilnumas teatsiskleidžia svarstant pirmą ir
pagrindinį pašaukimą, kurį Tėvas Jėzuje Kristuje per Šventąją Dvasią skiria
kiekvienam iš jų. Tai pašaukimas šventumui, t. y. tobulumui meilėje. ...Šiandien būtina,
kad visi krikščionys skubiai pasuktų evangelinio atsinaujinimo keliu, kilniadvasiškai
atsiliepdami į apaštalo raginimą 'tapti šventais visu savo elgesiu' (plg. 1 Pt 1, 15).
...Pasauliečių pašaukimas šventumui reiškia kvietimą gyventi pagal Dvasią, įsijungus į
laikinąją tikrovę ir dalyvaujant žemiškoje veikloje“ (Christifideles Laici 16-17 ). Šis
pasaukimas sventumui įpareigoja mus atsiliepti. Labai aiskus Dievo pasaukimas
reikalauja labai aiskaus musų atsakymo. Perduokime sį Dievo pasaukimą kitiems,
kvieskime kitus pas Dievą, kad „kuo daugiau žmonių išgirstų pašaukimą į krikščionių
šventumą per mūsų kvietimą tinkamu laiku“ (Misericors Dei Filius, popiezius
Leonas XIII, 1883 m. geguzes 30 d.).
Įkvepiantis dokumentas. Musų Regula yra ne tik ordino įstatai, bet ir (visų
pirma) dvasinis tekstas. Turime daznai ją skaityti ne vien tam, kad laikytumemes
tam tikrų standartų ar maldų gairių, bet visų pirma todel, kad tai musų turtas, kuris
padeda įgyvendinti musų pasaukimą. Regula turi mus įkvepti! Mes, pasauliečiai
prančiskonai, savo Reguloje turime viską, ko reikia įkvepimui eiti savo pasaukimo
keliu.
Švęsti musų Regulą – tai padaryti ją gyvą. Tik taip įgyvendinsime Jezaus
paliepimą myleti vieniems kitus kaip brolius. Prančiskus Asyzietis paliko mums
atsivertimo malones pavyzdį – didelę dovaną, įpareigojančią mus drąsiai ir su meile
eiti Prančiskaus keliu. Musų Regula, budama tikrai prančiskoniska, padeda suprasti,
kaip kasdien gyventi savo pasaukimu, koks turi buti musų kasdieninis gyvenimas.
Mes nesame „sekmadieniniai“ ar „popietiniai“ prančiskonai. Regula turi įkvepti
kiekvieną gyvenimo akimirką ir tapti musų gyvenimo budu, įpročiu.
Kaip pasvęstojo gyvenimo broliai ir seserys vilki abitus, taip ir mums reikia abito,
apibudinančio mus ir padarančio mus matomus ir atpazįstamus. Tačiau sis abitas
nera matomas fizine prasme, neturime pasiuto abito. Musų abitas – tai elgesys
seimoje, baznyčioje, brolijoje, darbe ir laisvalaikiu. Musų abitas turetų buti gerumas,
regima meile Dievui ir vienas kitam, tarnavimas, paprastas gyvenimo budas ir tikra
Dievo vaikų laisve. Musų abitas yra malda, sakramentinis gyvenimas, įsipareigojimas
ordinui ir brolijai. Musų abitas – tai prančiskoniskas gyvenimo budas, ejimas „iš
Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją“ (OFŠ Regula 4 ).
Pasauliečių prančiskonų gyvenimas nera suvienodintas. Mes skirtingi. Turime
pakelti galvas, atmerkti akis ir apsidairyti: kokį nuostabų ir turtingą gyvenimą mums
padovanojo mus pasaukęs Dievas! Kviečiu jus visus atskleisti savo talentus ir is
Regulos pasisemti įkvepimo kasdieniniam gyvenimui. Atraskite Dievo ir musų
pasaukimo turtus! Vieniems is musų artimesni vieni Regulos straipsniai, kitiems kiti.
Kai kuriems is musų lengviau gyventi pagal vienus straipsnius, kitiems pagal kitus.
Regulos tikslas yra ne musų suvienodinimas, bet vienybe įvairoveje. Ėikite ir
atraskite, kaip gyventi pasaukimu Baznyčioje, visuomeneje, tarp vargsų, stokojančių,
kaimynų, seimoje, darbe, brolijoje ir laisvalaikiu, skirtingais budais atskleisdami tą
pačią čharizmą ir tą patį pasaukimą. Bukite įkvepti, kad įkveptumete kitus!
[Tęsinys kitame mėnraštyje]
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