ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Paaiskejo tarpiniai sočialines akčijos „Well4Afriča“ rezultatai: iki
tarptautinio kongreso pabaigos buvo surinkta 38 122 Ėur aukų. Labiausiai
prie akčijos prisidejo Lietuva, Lenkija, Vengrija ir Jungtine Karalyste bei
Gibraltaras. Buvo nuspręsta ir toliau tęsti sį projektą. Pirmų trijų vandens
projektų įgyvendinimas bus pradedamas 2018 m. rudenį.
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!

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad pasvęstieji ir pasvęstosios atgaivintų savo misionieriską uolumą ir
butų tarp vargsų, emigrantų bei tų, kurie neturi balso.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz Šri Lankos ir Indijos načionalines brolijas, uz broliską ir pastoračinį
vizitą Kroatijos brolijoje. „Tėve mūsų...“
*** Uz OFŠ ir Jaupra piligriminę kelionę į Šventąją Žemę, kuri vyks
spalio 23 – lapkričio 4 dienomis.
Uz lapkričio 15-18 d. musų načionalineje brolijoje vyksiantį broliską ir
pastoračinį vizitą.
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. 59 (2018 m. spalis)
Baigiamoji III Europos OFS ir Jaupra kongreso žinia
Lietuva 2018
Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės (Jn 7, 38)

Brangus broliai ir seserys,
Viespats tesuteikia jums savo ramybę!
Norime su jumis pasidalyti dziaugsmu, kad 2018 m. rugpjučio 20-26 dienomis
Kaune, Vilniuje ir kitose dvasiskai svarbiose Lietuvos vietose atsventeme III Ėuropos
OFŠ ir Jaupra kongresą. Musų Kongresas buvo keliaujantis. Ši grazi ir įkvepianti
patirtis suteike galimybę aplankyti daug skirtingų vietų, susitikti su vietiniais broliais
ir seserimis, bent trumpam gyvenant kartu ir dalijantis vienas kito gyvenimu.
Šiandien daznai girdime, kad Ėuropa isgyvena krizę: abejojama musų vertybemis,
musų istorinemis ir dvasinemis saknimis, pasaulietiskumas bei individualizmas kelia
gresmę zmogiskajam orumui ir pačiai zmogaus gyvybes vertei, kai kurie musų broliai
ir seserys susiduria su karu bei terorizmu. Vis delto, sis Kongresas sustiprino
įsitikinimą, kad musų zemynas gali buti atnaujintas ir kad mes siame atnaujinimo
pročese turime atlikti svarbų vaidmenį.
Kongresas prasidejo Ėučharistijos sventimu Kauno arkikatedroje bazilikoje,
kuriam vadovavęs arkivyskupas Lionginas Virbalas ŠJ labai siltai mus prieme. Pirmąjį
vakarą turejome galimybę geriau susipazinti tarpusavyje, susibroliauti ir gardziuotis
daugybe puikių načionalinių patiekalų, kuriuos atsiveze tarptautines musų brolijos
nariai. Pirmoji darbo diena buvo sutelkta į ugdymą. Vienas musų generalinių dvasinių
asistentų, brolis Alfredas Parambakathu OFM Conv, paprastai, bet labai giliai pristate
Ėvangelijoje pagal Joną (7, 38) perteikiamų Jezaus zodzių, kurie buvo pasirinkti musų
Kongreso tema, kontekstą ir simboliskumą, stengdamasis atsakyti į klausimą, kokią
reiksmę tai turi mums, prančiskonams, kurie gyvename siuolaikiniame pasaulyje: Kas
mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės.
Įsisąmoninome, kad per Kristaus auką ir prisikelimą Šventoji Dvasia gyvena
mumyse, ir del sios priezasties mes tampame Dvasios versmemis. Vanduo yra gyvybę
palaikantis elementas, o taip pat ir Šventosios Dvasios simbolis: jeigu sugebesime
gyventi Dvasioje, tapsime gyvybes nesejais net tuomet, kai atrodys, jog esame
dykumoje. Šis teiginys neturetų buti suprantamas vien dvasine prasme: mes,
prančiskonai, turetume gebeti prieiti ir pagelbeti artimui, kuriam reikia pagalbos.
Brolis Alfredas mus padrąsino daryti labai paprastus tikejimo gestus ne tik Kongreso
metu, kai vaiksčiosime gatvemis, atliksime sočialines tarnystes, viesesime seimose ir
pan., bet taip pat ir sugrįzus namo į savo seimas ir brolijas. Gerti Jezaus dovanojamą
vandenį – reiskia darytis vis labiau panasesniu į Jį, pačiam bunant Šventosios Dvasios
versme, leidziant Jai veikti mumyse ir per mus.
[nukelta į 2 p.]
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Pradėkime iš naujo, broliai!

[tęsinys, pradžia 1 p.]

Per sias dienas galejome isgyventi butent tai. Vienas Kongreso vaisių yra si
baigiamoji zinia, kurios tikslas – pasidalinti su jumis dovanomis, kurias gavome is
Šventosios Dvasios. Trokstame į savo kasdienį gyvenimą atsinesti tą tikejimą, viltį ir
meilę, kuriais dalijomes sio Kongreso metu. Tikimes, kad tokiu budu Dvasia gyvens
mumyse ir musų aplinkoje, visados mus vesdama į konkretų darbą ir liudijimą, kaip
pagal Ėvangeliją esame pasaukti gyventi:
Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės
Dalyvavimas siame Kongrese mums reiske atsiliepimą į kvietimą – tiek
asmeniskai, tiek bendruomeniskai. Kvietimą, skirtą numalsinti musų troskulį gyvuoju
vandeniu, kurį mums dovanoja Šventoji Dvasia. Priememe kvietimą sugrįžti prie
pirmosios meilės, prie pačios sventojo Prančiskaus čharizmos esmes, kurios
liudijimas mums yra ir malone, ir atsakomybe. Jaučiame poreikį gilinti savo
prančiskoniską pasaukimą, kad giliai bei autentiskai jį isgyvendami patvirtintume
savo kaip OFŠ ir Jaupra narių tapatybę. Tuomet atitolsime nuo tusčio aktyvizmo
pagundos, kitaip tariant, nuo pagundos veikti be Šventosios Dvasios ir be nuolatinio,
atidaus gilinimosi į savo santykį su Jezumi, – kaip savo liudijimo Šiluvoje, vienoje
musų piligrimystes vietų, metu mus ragino broliai Bluzai.
Šiluvoje apsireiskusi Mergele Marija sake: kitados čia buvo garbinamas mano
sūnus, o dabar ariama ir sėjama. Mes esame įpareigoti neleisti, kad Ėuropa taptų
vieta, kur daug dirbama, tačiau tas darbas netarnauja nei musų, nei musų artimo
isganymui. Šiluva yra sventa vieta, liudijanti tikejimo galią. Šustiprinti motinisko
Mergeles Marijos rupesčio, lietuviai sugebejo atsilaikyti sudetingais Reformačijos, o
veliau ir komunizmo laikais. Šiandien Šiluva yra ne tik lietuvių katalikybes ir jos
laisves siekio simbolis, bet taip pat ir dvasines jegos saltinis Ėuropai bei visam
pasauliui, taip greitai plintančio sekuliarizmo akivaizdoje.
Apsilankymas Kryzių kalne toliau liudijo kryziaus ir tikejimo galią. Mes tikrai
viliames, kad sioje unikalioje vietoje pastatytas ir pasventintas Ėuropos
Prančiskoniskosios seimos kryzius isreiks OFŠ, Jaupra ir visos Prančiskoniskosios
seimos narių vienybę ir istikimybę čharizmai. Atgauti dvasinio gyvenimo
gyvybingumą pajegsime tik tuomet, jei pasirinksime evangelinį gyvenimą. Tuomet
mes įsisavinsime tikrąją buvimo zmonemis – visos Kurinijos broliais ir seserimis –
prasmę, ir tai mus ves prie konkrečių veiksmų sočialineje plotmeje.
Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės
Kongrese dalyvavo 130 atstovų is 24 Ėuropos salių ir apie 30 organizatorių bei
savanorių, todel pasidalijimas patirtimi buvo isties vaisingas. Tai įrode, kad nepaisant
mus jungiančio bendro tikejimo ir prančiskonisko pasaukimo, bendravimas tarp
skirtingų tradičijų, papročių ir kulturų zmonių yra visuomet įmanomas ir isties labai
vertingas.
Troskimas gyventi bendrysteje yra gyvas kiekvieno asmens sirdyje, tačiau daznai
patiriama pagunda siekti asmeninio turtejimo ir individualizmo, kuris izoliuoja ir
sukuria atstumą, sukeldamas kito baimę – nesvarbu, ar tas kitas butų artimas ar
tolimas, panasus į mus ar kitoks. Norint susitikti ir priarteti prie kito daznai reikia
drąsos ar net kančios, tačiau, kaip ir Pilypui pakvietus Natanaelį, verta ateiti ir
pamatyti. Tokiame kontekste vyskupas Kęstutis Kevalas pakviete mus savo akimis
pamatyti ne tik Lietuvą, bet ir Šventosios Dvasios veikimą bei tapti Gerosios
Naujienos apastalais Ėuropai. Tai padareme Kaune per evangelizačinį vakarą, kurio
2 pagrindiniai akčentai buvo masinis sokis ir adoračijos malda.

Musų Kongresą lydejęs vandens įvaizdis tampa dovana, uztikrinančia taiką ir
teisingumą, jei ismokstame, kad vanduo neskiria skirtingų upes krantų, bet juos
sujungia. Turime galvoti apie tokį priejimą prie artimo tarsi butume tarp uolų tekanti
tyro vandens srove. Is naujo atrasdami savo santykį su Dievu (vertikalųjį rysį),
gebesime atnaujinti savo santykius su artimu ir seima (horizontaliuosius rysius). Tai
gali buti vienintelis stabilus musų gailestingumo darbų del teisingumo, taikos ir
kurinijos integralumo pamatas. Darbo grupelių metu turejome galimybę pasidziaugti
daugybe įvairiose salyse atliekamų veiklų ir suzinoti, kaip tos iničiatyvos
įgyvendinamos. Taip pat svarbu pamineti, kad dideles sekmes sulauke Lietuvos OFŠ ir
Jaupra načionalinių brolijų iničijuota Ėuropos Prančiskoniskosios seimos akčija
Well4Africa, tapusi konkrečiu Kongreso vaisiumi.
Mes, Kongreso dalyviai, taip pat turejome galimybę praktiskai parodyti savo meilę
Dievui ir artimui lankydamiesi įvairiose sočialinių tarnysčių vietose ir prisijungdami
prie jų vaisingo darbo. Šuvokeme, kad bet koks konkretus darbas, skirtas padeti kitiems,
turi prasideti nuo mąstymo pakeitimo – atgailos ir atsivertimo. Po sio pasikeitimo
Šventoji Dvasia veiks visuose musų veiksmuose ir iničiatyvose kaip unikali ir vienintelė
musų projektų architektė, padarydama mus ir musų darbą paprastą, bet labai
veiksmingą.
Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės
Remdamiesi tuo, ką isgyvenome Kongreso metu, kviečiame visas Ėuropos OFŠ ir
Jaupra brolijas į konkretų veikimą. Nesusitelkime vien į horizontalią ir vertikalią savo
gyvenimo (Tau) asis dvasine prasme, tačiau siekime, kad sis dvasingumas eitų į dar
didesnį gylį ir plotį visose musų kasdienio gyvenimo srityse.
Del to pateikiame pasiulymų, kurie galetų jus įkvepti:
Atsiverkite, kad gyvasis vanduo galetų teketi: nesilaikykite įsikabinę praeities ir tų
budų, kuriais iki siol viską darydavote: neleiskite, kad Šventoji Dvasia atsimustų į
uzvertus langus! Atverkite savo protą ir glebį artimui priesais jus, nebijokite uzmegzti
su juo kontakto. Pagerinkite komunikačiją – tiek vidinę Prančiskoniskosios seimos
viduje, tiek isorinę.
Pabrezkite žmogiškojo orumo svarbą, pavyzdziui, atvirai kalbedami apie tai Ėuropos
lyderiams (galbut parasydami laiską). Tai galetų buti bendras Ėuropos OFŠ ir Jaupra
projektas. Rupinkites musų visuomenes ateitimi: įsitraukite į vaikų ir jaunimo ugdymą,
glaudziai dirbkite su mokyklomis ir seimomis, ugdydami įsipareigojimo vietinei
bendruomenei svarbą.
Norime darkart pabrezti: kaip zinome ir kaip ismokome, visų sių ypač svarbių
veiksmų turi buti imamasi pradedant nuo maldos, adoračijos ir tylios kontempliačijos –
pastarasis aspektas turbut buvo vienintelis dalykas, kurio siek tiek truko musų
Kongrese. Todel norime remtis į brangų sventosios Klaros is Asyziaus pavyzdį, kuri savo
gyvenime mokejo islaikyti tobulą pusiausvyrą tarp veikimo ir kontempliačijos.
Is sirdies gelmių dekojame Lietuvos OFŠ ir Jaupra brolijoms uz atliktą didziulį darbą
rengiant Kongresą ir uz puikų organizuotumą! Šurengete mums isties įkvepiančias
dienas ir atgaivinote prančiskoniską dvasią!
Šią zinią noretume baigti pagerbdami Dievo Motiną Mariją. Ji lydejo musų Kongresą
nuo pat pradzios iki pabaigos, o jos atvaizdas – ikona Regina Familiae Franciscanae,
toliau tęs savo kelionę po Ėuropos OFŠ ir Jaupra brolijas. Teįkvepia mus jos troskimas
visada sakyti TAIP ir jos įsipareigojimas. Tebuna ji su mumis visais ir tepadeda mums
gyventi tikra prančiskoniska dvasia.
Kaunas, 2018 m. rugpjučio 26 d.
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