ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Lapkričio 15-18 d. musų načionalineje brolijoje vyks broliskas ir
pastoračinis vizitas, kuriam vadovaus generalinio ministro delegate Dina
Šhabalina OFŠ is Ukrainos ir generalinis dvasinis asistentas br. Frančis
Bongajum Dor OFM Cap is Kameruno. Prasome jusų maldos, kad sis vizitas
butų vaisingas Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordinui!
Lapkričio 23-25 d. Kekstų km. (Kretingos r.) vyks KAIROŠ rekolekčijos
pasauliečiams prančiskonams. Tai trijų dienų trukmes rekolekčijų
programa, kuri reiskia „Dievo laiką“, kviečia nurimti, sustoti ir apsvarstyti
svarbiausius dalykus gyvenime. Rekolekčijos skirtos visiems OFŠ brolijų
naujokams, tačiau gali dalyvauti ir įzadus davę pasauliečiai prančiskonai.
Jau turejusius Kairos patirtį kviečiame prisijungti prie komandos. Norintys
dalyvauti arba pasitarnauti KAIROŠ rekolekčijose turi registruotis el. pastu
ofs.lietuvoje@gmail.com nuo rugsejo 1-os iki spalio 4 dienos Paskubekite!

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 58 (2018 m. rugsejis)

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad Afrikos zemyno jaunimas galetų įgyti issilavinimą ir dirbti savoje
salyje.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz Didziosios Britanijos, Angolos ir Švedijos načionalines brolijas, uz
broliską ir pastoračinį vizitą Okeanijos Australijos brolijoje. „Tėve mūsų...“
Katalikų Bažnyčios Lietuvoje:
Uz popiezių Prančiskų ir visus ganytojus, kad Baznyčiai, Lietuvai ir
pasauliui skleistų Dievo pirmumo svarbą. Apaštalų Karaliene, melski už
mus.
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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Rugsėjo 1-ąją švenčiama
Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena

KRIKŠČIONIŲ MALDA DRAUGE SU KŪRINIJA
Tėve, šloviname Tave drauge su visais kūriniais, kilusiais iš Tavo visagalės rankos.
Jie yra Tavo, pilni Tavo artumo ir Tavo švelnumo. Būk pašlovintas!
Jėzau, Dievo Sūnau, per Tave visa buvo sukurta. Marijos įsčiose priėmei žmogaus
pavidalą, tapai šios žemės dalimi ir žvelgei į šį pasaulį žmogaus akimis. Dabar esi
gyvas kiekviename kūrinyje savo, Prisikėlusiojo, garbėje. Būk pašlovintas!
Šventoji Dvasia, Tu savo šviesa kreipi šį pasaulį į Tėvo meilę ir lydi kūrinijos
dejones; Tu gyveni ir mūsų širdyse, įkvėpdama daryti gera. Būk pašlovinta!
Viešpatie Dieve, Vienintelis Trejybėje, nuostabi begalinės meilės bendryste,
išmokyk mus kontempliuoti Tave visatos grožyje, kur viskas mums byloja apie Tave.
Pažadink mūsų gyrių ir dėkingumą už kiekvieną Tavo sukurtą būtybę.
Apdovanok mus malone jausti glaudų ryšį su viskuo, kas esti.
Meilės Dieve, parodyk mūsų vietą šiame pasaulyje, kad būtume Tavo meilės
įrankiai visoms šios žemės būtybėms, nes Tu nė vienos iš jų neužmiršti. Apšviesk tuos,
kuriems priklauso valdžia ir pinigai, kad jie nenupultų į abejingumo nuodėmę, kad
mylėtų bendrąjį gėrį, padėtų vargšams ir rūpintųsi mūsų gyvenamu pasauliu.
Vargdieniai ir žemė šaukia: Viešpatie, apgaubk mus savo galia ir šviesa, kad
saugotume visokią gyvybę, kad parengtume geresnę ateitį, kad ateitų Tavo
Karalystė, teisingumo, taikos, meilės ir grožio Karalystė. Būk pašlovintas! Amen.
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: Generalinio ministro laiškas,
skirtas OFS Regulos 40 metų jubiliejui
[Tęsinys, pradžia praėjusiame mėnraštyje]

Naudingas kasdieninis įrankis. Regula tebus
tusčias tekstas, jeigu nepaversime jos gyvenimu.
Naudokimes ja. „Būti mokiniu reiškia būti visada
pasiruošusiam nešti Jėzaus meilę kitiems, tai gali įvykti
netikėtai ir bet kur: gatvėje, miesto aikštėje, darbo metu, kelionėje“ (Evangelii
Gaudium 127). Regula įtraukia ir labai konkrečius nurodymus, nes susidurę su
konkrečiomis situačijomis turime islaikyti teisingą gyvenimo kryptį. „Bažnyčia
Regulą jums įteikia kaip gyvenimo normą“ (Keturių generalinių ministrų laiskas
Regulos patvirtinimo proga).
Anglų kalboje zodis „regula“ giminingas zodziui „liniuote“. Tai įrankis, kuriuo
naudojasi moksleiviai, mokytojai, inzinieriai, arčhitektai ir konstruktoriai. Regula
kaip liniuote, nes tik su liniuote nubresime tiesią liniją. Tačiau musų tikslas ne
tiesi linija, bet brezinys – namo, kurį kam nors pastatysime, projektas.
Regula nera tikslas. Regulos zinojimas ir jos straipsnių taikymas paraidziui
taip pat nera tikslas. Tikslas – tapti sventiems, parodyti Dievo meilę pasauliui,
padaryti kitų gyvenimą geresnį, artintis prie Dievo ir artinti prie Jo kitus. Regula
kaip liniuote, musų įrankis, padedantis mums tapti sventiems ir laikytis tiesios
linijos, susidurus su gyvenimo sunkumais, kai nebematome jokios iseities. Šia
prasme Regula patikimas įrankis, visada esantis po ranka.
Regulos zodziai turi buti pritaikyti praktiskai, ir musų praktika turi buti
įvertinta Regulos sviesoje. Turime daznai ir atidziai ją skaityti, kalbeti apie ją
tarpusavyje bei su kitais, ir gyventi pagal jos vertybes, „nes joje esančios vertybės
giliai evangelinės“ (Šventojo popieziaus Jono Pauliaus II kreipimasis į OFŠ
Generalines kapitulos narius 1982 m. rugsejo 27 d.). Mes taip pat turime buti geri
įrankiai Dievo rankose. Turime tapti tinkami, kad Dievas galetų naudoti mus kaip
savo ramybes, dziaugsmo ir meiles įrankius.
Grožis ir džiaugsmas. Regula kaip saltinis zaliuojančiame miske visada buvo
gaivi ir teikianti naują gyvybę. Taip buvo istisus amzius, tačiau metai ateina ir
praeina, o Prančiskaus čharizma islieka ta pati, veiksminga ir gyva kaip niekada.
Pal. popiezius Paulius VI rase: „Mes džiaugiamės, kad Pranciškaus charizma ir
šiandien skleidžia gėrio galią Bažnyčioje ir žmonių bendrijoje, nepaisydama
besiskverbiančių doktrinų, tolinančių žmones nuo Dievo ir antgamtiškumo.
Keturios pranciškonų šeimos su pagirtina iniciatyva ir bendru sutarimu dirbo
dešimt metų ir parengė naują Regulą Trečiajam ordinui, kuris nuo šiol vadinamas
Pasauliečių pranciškonų ordinu. Tai buvo būtina dėl pasikeitusių laikų ir Antrojo
Vatikano susirinkimo nutarimų“ (Seraphicus Patriarcha, popiezius Paulius VI,
1978 m. birzelio 24 d.).
Praslinko daugiau negu 800 metų, bet prančiskonisko gyvenimo grozis ir
dziaugsmas nesumazejo. Praejo 40 metų nuo popieziaus Pauliaus VI pasakytų
zodzių, bet Regulos grozis ir dziaugsmas neisbleso. Kalbame apie grozį, nes
2 gyvenimas, į kurį esame Regulos pasaukti ir įkvepti, yra grazus. Visi jo aspektai –

malda, kontempliačija, Ėvangelijos skaitymas, seimos gyvenimas, darbas ir visi kiti
– atspindi nuostabų Dievo įkveptą gyvenimą, kuri gyveno sventasis Prančiskus ir
paliko mums pavyzdį. Kalbame apie dziaugsmą, nes Regulos skelbiamos vertybes –
paprastumas, paklusnumas, teisingumas, brolyste – teikia mums gyvenimo
dziaugsmą. Jeigu laikysimes sių vertybių kasdieniniame gyvenime, patirsime
Ėvangelijos dziaugsmą.
Regula bus saltinis, gaivinantis gyvenimą musų brolijose, kuriose „krikščioniškas
gyvenimas turi būti uoliai lavinamas, kaip gimnastikos salėje“ (Misericors Dei Filius,
popiezius Leonas XIII, 1888 m. geguzes 30 d.). Šios brolijos yra musų namai ir
svarbiausia vieta, kurioje mokomes „pamilti Regulą ir gyventi ja“ (Šventojo
popieziaus Jono Pauliaus II kreipimasis į OFŠ Generalines kapitulos narius 1982 m.
rugsejo 27 d.). Musų pasaukimo grozio ir dziaugsmo, atsispindinčių Reguloje,
patyrimas įkvepia gyvenimą pasaukimu ir misijos eiti į pasaulį vykdymą, todel
turime dalintis siuo groziu ir dziaugsmu. Kviečiu ir drąsinu jus visus: eikite ir
dalinkites siuo groziu ir dziaugsmu! Tikra kriksčionybe ateina ne is knygų. Ji
sklinda is zmogaus į zmogų. Jusų liudijimas, musų liudijimas yra svarbiausias musų
ordino ir visos Baznyčios atsinaujinimui. Kiekvieną kartą skaitydami Regulą ir
apsispręsdami gyventi bei elgtis pagal ją, jus zengiate zingsnį pirmyn sio pasaukimo
ir misijos įvykdymui.
Padėka. Turime atsiminti tuos, kurie daug dirbo atnaujindami Regulą, kuri yra
ir viso ordino atnaujinimas. Tuos brolius ir seseris, kurie iničijavo sį atnaujinimą,
visų pirma Manuelai Mattioli, pirmajai OFŠ generalinei ministrei, tuos Pirmojo ir
Trečiojo prančiskonų ordinų generalinius ministrus, kurie visada reme sį darbą
savo malda, atsidavimu, laiku ir istekliais. Turime padekoti seserims ir broliams,
kurie renge Regulos tekstą, ir visiems, kurie prisidejo, kad jis pasiektų visus brolius
ir seseris: vertejams, sekretoriams, skirtingų musų ordino lygių ministrams. Turime
suprasti, kad jie dirbo ieskodami „vienybės ir broliško sutarimo dialogo“ (OFŠ Regula
19). Šis dialogas subrandino nuostabų tekstą, kupiną Šventosios Dvasios įkvepimo.
Išvada. Keturiasdesimt metų Biblijoje daznai reiskia laikotarpį, skiriantį dvi
skirtingas epočhas. Meldziuosi, kad sie praejusieji keturiasdesimt metų
pasitarnautų atsinaujinimui ir pradetų laikotarpį, kuriame visas musų ordinas ir
seserys bei broliai asmeniskai su kiekviena diena vis giliau suvoks savo tapatybę,
nuosirdziau atsiduos pasaukimui ir veiksmingiau vykdys savo misiją Baznyčioje ir
pasaulyje „per esminį vidinį pasikeitimą, kurį pati Evangelija vadina
'atsivertimu'“ (OFŠ Regula 7). Tegul sie metai tampa atsinaujinimo metais, o si
svente tepadeda mums visiems geriau suprasti musų Regulą, kad nuosirdziai ir
istikimai gyventume savo pasaukimu.
„Meldžiu visagalį Dievą, Trejybę ir Vienybę, palaiminti tuos, kurie moko, mokosi ar
per kuriuos kas nors gauna šią Regulą, išlaiko ją atmintyje ir gyvena ja praktiškai,
palaiminti juos, kai jie kartoja ar daro tai, kas čia mūsų išganymui surašyta.
Parklupęs prie jų kojų, aš meldžiu, kad jie visi mylėtų, laikytųsi ir brangintų šią
Regulą“ (1221 m. Regula non bullata XXIV).
Myliu jus visus gilia broliska meile.
Jusų ministras ir brolis,
Tibor Kauser OFŠ
Parengė Vytautas Jakelis OFS ir Monika Midverytė OFS
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