ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Maloniai primename OFŠ brolijų ministrams, kad ataskaitas uz 2018 metus
ir nario mokesčio ziniarasčių kopijas vietines tarybos turi iki sausio 5 d.
pateikti regioninems taryboms, o regionines tarybos – iki sausio 15 d.
Načionalinei tarybai. Del klausimų susijusių su ataskaitomis kreipkites
telefonu 8 682 18060, o su nario mokesčio ziniarasčiais – telefonu 8 683 51789.
Kviečiame OFŠ brolijas ugdymui įsigyti Šventojo Tevo Prančiskaus
apastaliskąjį paraginimą „Gaudete et Exsultate“ apie pasaukimą į sventumą
siuolaikiniame pasaulyje. Vieneto kaina – 2,5 Ėur. Norinčius prasome kreiptis
el.pastu ofs.lietuvoje@gmail.com.
Gruodzio men. Malavio Namane gyvenvieteje pradejo veikti vandens
gręzinys, įrengtas sočialines akčijos „Well4Afriča“ aukotojų lesomis. Darbai
tęsiasi Ugandos Kihani parapijoje, kur bus nutiestas vandentiekis tarp gretimų
kaimų ir į mokyklas. Netrukus gręzinys bus kasamas Zimbabves Nehumambi
bendruomeneje. Daugiau suzinoti ir paaukoti galite puslapyje well4africa.eu.

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 62 (2019 m. sausis)

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad jaunuoliai, ypač Lotynų Amerikoje, sekdami Marijos pavyzdziu,
atsilieptų į Viespaties kvietimą skelbti pasauliui Ėvangelijos dziaugsmą.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz tarptautinį Jaupra susitikimą, uz Pasaulio jaunimo dienas ir uz Lotynų
Amerikos kongresą Gvatemaloje. „Tėve mūsų...“
* Uz sausio 5 d. Kaune vyksiantį OFŠ Načionalines tarybos posedį.
* Uz sausio 14-18 d. Kretingoje vyksiančią Mazesniųjų brolių ordino Lietuvos
Šv. Kazimiero provinčijos kapitulą bei visus OFŠ ir Jaupra brolijoms Lietuvoje
tarnaujančius dvasinius asistentus.
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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Pieno grota, Betliejus

Mylimieji,
Kristus, Tėvo Meilės dovana, yra kelias pas Jį,
tiesa, į kurią Šventoji Dvasia mus veda,
gyvenimas, kurio Jis atėjo apsčiai duoti (plg. OFS Regula, 4).
Eikime pirmyn tuo Keliu, atsiverkime ir atsiduokime tai Tiesai,
priimkime ir mylėkime tą Gyvenimą.
Linksmų šv. Kalėdų ir palaimintų Naujųjų metų!
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba
Virginija Mickutė OFS, Nerijus Čapas OFS, Monika Midverytė OFS,
Nijolė Raudytė OFS, Natalija Verbickienė OFS, Ilona Keruckienė OFS,
Karolina Sutkutė, br. Antanas Blužas OFM ir br. Piotr Strocen OFM Conv
Šv. Kalėdos, 2018
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: Generalinio ministro laiškas
2018 m. gruodzio 24 d. Roma
Mano brangus broliai ir seserys sv. Prančiskuje!
Tesuteikia gerasis Viespats jums savąją ramybę!
„Tad prisiartino džiaugsmo diena, atėjo linksmybės laikas“ (1 Cel 85).
Is tiesų prisiartino dziaugsmo diena, atejo laikas linksmintis ir dekoti. Dievas
atejo į musų tarpą, Dievas istare zmogui „taip“. Šis „taip“ atejo neįtiketinu budu –
paslėptas nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreikštas mažutėliams (plg. Mt 11, 25).
Mes matome tai sv. Prančiskuje, matome ir siandien, jog Kaledų slepinys yra
pasleptas nuo ismintingųjų, o apreikstas mazuteliams.
Didieji dalykai gimsta tyloje. Advento laikotarpiu laukdami Viespaties
atejimo, o per Kaledas svęsdami musų Viespaties Jezaus Kristaus gimimą, daznai
isgyvename sio pasaulio triuksmą ir uzesį, kuris yra toks tolimas Betliejaus
tvartelio tylai. Vos keli zmones zinojo, kas įvyko tomis dienomis, ir dziaugesi del
didzio Dievo veikimo – kad atėjo laiko pilnatvė! (plg. Gal 4, 4).
Šiandien turime taip pat isgyventi Kaledas: gyvename laiko pilnatvę. Kristus
atejo ir pasiliko tarp musų. Nelengva gyventi sia didele dovana, nes ir siandien
atrodo, kad tik nedaugelis zino, ką is tiesų svenčiame. Kartais net ir patys tai
uzmirstame skubedami ir stengdamiesi kuo geriau pasirengti sventems, paruosti
dovanas vieni kitiems kaip savo meiles zenklus. Pamirstame Betliejaus tylą, kuri
yra esmine svenčiant Dievo Zodzio Įsikunijimą. Betliejaus tyla yra tikra
priespriesa triuksmingam pasauliui – maistams, riausems, pretenzijoms, karams,
kovoms visose musų visuomenes ir net Baznyčios srityse! Ėsame be galo
susirupinę tuo, kas vyksta aplink mus, ir tai atima musų demesį, laiką, jegas.
Bet siandien yra linksmybes laikas! Todel dekoju Viespačiui Dievui uz visą
gerį, kurį dovanojo siais metais. Kviečiu jus visus, kad sį linksmybes laiką
gyventumete budami tikri Dievo buvimu tarp musų. Kviečiu jus visus atnaujinti
savo apsisprendimą pilnai gyventi savo pasaukimu, dar labiau ir dar intensyviau
siekti gyventi tuo sventumu, į kurį Dievas mus pasauke.
„Dažnai jaučiame pagundą manyti, kad šventumas rezervuotas tiems, kurie turi
galimybę laikytis atokiai nuo kasdienių užsiėmimų, kad daug laiko galėtų skirti
maldai. Taip nėra. Visi esame pašaukti būti šventi gyvendami meile ir kiekvienas
kasdieniais užsiėmimais liudydami visur, kur esame. Esi Dievui pašvęstasis ar
pašvęstoji? Būk šventas ar šventa džiugiai gyvendamas savęs atidavimu. Esate
susituokę? Būkite šventi mylėdami ir rūpindamiesi savo vyru ar žmona taip, kaip
Kristus myli Bažnyčią. Esi darbuotojas? Būk šventas sąžiningai ir kompetentingai
atlikdamas savo darbą brolių labui. Esi tėvas ar motina, senelis ar senelė? Būkite
šventi kantriai mokydami vaikus sekti Jėzumi. Turi valdžią? Būk šventas siekdamas
bendrojo gėrio ir išsižadėdamas asmeninių interesų“ (Gaudete et exsultate, 14).
Per Kaledas sis pasaukimas į sventumą yra dar stipresnis. Ne todel, kad
Dievas sauktų garsiau, bet todel, kad rengiames skirti laiko tylos akimirkoms.
2 Mes pasirengę atrasti Dievo stebuklą ir jį kontempliuoti tyloje. Drąsinu jus Tomo

Mertono, kuris mire pries 50 metų, tačiau jo mokymas islieka aktualiu kvietimu
mums visiems, zodziais: „Dienoje turi būti metas, kai planuojantis žmogus pamiršta
savo planus ir veikia taip, tarsi iš viso neturėtų jokių planų. Dienoje turi būti metas,
kai žmogus, kuriam reikia kalbėti, visiškai nutyla. Jo protas nieko nebeteigia, tad jis
klausia savęs, ar tie teiginiai išvis turėjo prasmę. Turi būti laikas, kai maldos žmogus
eina melstis taip, tarsi tai būtų pirmas kartas, kai jis meldžiasi. Kai ryžtingas žmogus
atideda į šalį visus savo sprendimus, tarsi jie visi būtų sužlugę, ir mokosi kitokios
išminties – saulę atskirti nuo mėnulio, žvaigždes nuo tamsos, jūrą nuo sausumos ir
naktinį dangų nuo kalnagūbrio“ (T. Mertonas „Ne vienas zmogus nera sala“).
Tokia tyla leidzia svęsti Kaledas, suvokiant visą jų prasmes ir svarbos gylį.
Dievas istare „taip“ visiems vyrams bei moterims, ir sis „taip“ yra besąlygiskas.
Marija istare „taip“ Dievui ir jos „taip“ yra besąlygiskas. Tinkama prieiga prie
sventumo kelio yra besąlygiskai pakartoti sį „taip“.
Šakyti „taip“ Dievui: ne tik savo maldomis, bet ir savo veiksmais. Šakyti Dievui
„taip“ reiskia ieskoti Jo valios ir ją vykdyti. Tai atnes naują gyvenimą į musų brolijas.
Šakyti „taip“ sau: priimti save kaip Dievo dovaną pasauliui, mano seimai, mano
mylimiesiems ir netgi sau pačiam. Gyvenimas yra Dievo dovana, ir turime sakyti
„taip“ savo gyvenimams. Turime dziaugsmingai priimti jį visą su savo silpnumu,
trapumu ir sunkumais, nes gyvenimas priklauso Dievui. Butent Kaledos mums
parodo neismatuojamą gyvenimo vertę, nepaisant isorinių aplinkybių. Ir taip, tai
atnes naują gyvenimą į musų brolijas.
Šakyti „taip“ artimui: zvelgiant į jį kaip į Dievo dovaną. Dievas atsiunte artimą,
kad jis padetų man kelyje į sventumą. Viskas, ką turiu padaryti, tai besąlygiskai
sakyti jam „taip“, ir tai pades man sventeti. Kviečiu jus myleti ir darbuotis del
vargsų, atstumtųjų, apleistųjų, naslaičių, musų laikų naslių, kurie yra visuomenes
paribiuose ar net uz jų. Mums reikia tų, kurių jau niekam nebereikia. Ir taip, tai
atnes naują gyvenimą į musų brolijas.
Mums, pasauliečiams prančiskonams, sis tylus Kaledų sventimas reiskia laikų
pilnatvę, linksmybes laiką. Visada turime ieskoti to, kas pirmiausia, o pirmoji buvo
tyla. Pasaulis buvo sukurtas tyloje. Kristus atejo tyloje. Šv. Prančiskus Dievą
pirmąsyk sutiko tyloje – kalejime, sv. Damijono baznyteleje, gamtoje, vienatveje.
Šias Kaledų sventes praleiskime su linksmybe, gimusia tyloje ir maldoje. Bukime
tikri, kad laiko pilnatve atejo. Artekime prie Dievo ir artimo, taip priartesime prie
savęs. Dar labiau pasiryzkime tapti sventais. Pasiryzkime Įsikunijusį Dievo Zodį
pastatyti savo brolijų (vietinių, regioninių, načionalinių ir net tarptautines) čentre.
Isgyvenkime sv. Angelos is Folinjo patirtį: „Įsikūnijimas padarė mums du dalykus.
Pirmiausia, jis mus pripildė meile. Antra, jis padaro mus tikrus dėl mūsų
išgelbėjimo“ (Šv. Angelos is Folinjo 12 laiskas).
„Aš dėkoju savo Dievui, kai tik jus prisimenu, visuomet, kiekvienoje maldoje, su
džiaugsmu už jus visus besimelsdamas, už jūsų bendradarbiavimą Evangelijos labui
nuo pirmosios dienos iki šiandien. Esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą
darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. Šitaip manyti apie jus visus teisinga, nes
aš turiu savo širdyje jus“ (Fil 1, 3-7). Visiems linkiu palaimintų sventų Kaledų, kad
galetumete patirti Dievo tylą, kurioje atsitiko didziausias įvykis: Dievo Zodis tapo
kunu ir gyvena tarp musų.
Jusų brolis ir jusų ministras, 3
Tibor Kauser OFŠ

