ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
2014 m. rugpjučio 15-17 d. Kretingoje vyks I Pasauliečių prančiskonų ir
prančiskoniskojo jaunimo načionalinis kongresas, kurio tema pasirinkti
sv. Prančiskaus Asyžiečio Testamento žodžiai: „Dievas dave man brolius“.
Prasome pasiruosimą siam Kongresui paremti savo malda, o pagal
galimybes - ir finansine parama. Taip pat kviečiame dalyvauti Kongreso
himno ir logotipo konkursuose. Konkurso nuostatus galite rasti
internetinese svetainese www.ofs.lt ir www.jaupra.lt.
Kviečiame dalyvauti sočialineje Advento akčijoje, skirtoje paremti nuo
stičhijos nukentejusią Filipinų Prančiskoniskąją seimą. Šavo brolijose
surinktas aukas iki sv. Kaledų perveskite į Lietuvos pasauliečių prančiskonų
ordino sąskaitą Nr. LT28 7044 0600 0360 4017 arba Lietuvos
prančiskoniskojo jaunimo brolijos sąskaitą Nr. LT02 7044 0600 0626 4807.
Mokejimo paskirtis: auka taifūno Filipinuose aukoms.
Kiekvieną sestadienį, 17.20 val., Marijos radijo eteryje „PORČIUNKULĖ“ –
laida apie Prančiskoniskąją seimą Lietuvoje ir pasaulyje. Laida kartojama
pirmadieniais, 8 val. Laidų arčhyvą galite rasti internetinese svetainese
www.marijosradijas.lt ir www.jaupra.lt.
Šestadieniais asmeniskai arba brolijose meldžiames Švč. Mergeles
Marijos septynių džiaugsmų rožinį už visą Prančiskoniskąją seimą.

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad pamesti ar prievartos aukomis tapę vaikai rastų jiems reikalingą
meilę ir globą. Kad kriksčionys, apsviesti įsikunijusio Zodžio, parengtų
žmoniją Išganytojo atėjimui.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Už Prančiskučius - kad jie jaustų Dievo meilę ir artumą per mus ir kad jų
sventas gyvenimas bei darbai butų pavyždys kitiems. „Teve musų...“
KONTAKTAI
Švetaine internete – www.ofs.lt
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba:
Načionalinis ministras Nerijus Čapas OFŠ, tel. 8 650 26814
Načionaline ugdymo magistre Ėmilija Radusiene OFŠ, tel. 8 610 65035
Načionalinis dvasinis asistentas br. Paulius Šaulius Bytautas OFM, tel. 8 682 60227
Regionų ministrai:
Telsių regiono – Jonas Drungilas OFŠ, tel. 8 655 12556
Panevežio regiono – Ėgle Jažauskiene OFŠ, tel. 8 647 09083
Vilniaus regiono – Leonas Šadauskas OFŠ, tel. 8 638 40433
Kauno regiono – Zita Murauskiene OFŠ, tel. 8 680 85454
Vilkaviskio regiono – Irena Ovsiukiene OFŠ, tel. 8 600 69324
Šiaulių regiono – Genovaite Marčinkute OFŠ, tel. 8 653 56249
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Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 1 (2013 m. gruodis)

„Pradėkime daryti gera,
nes iki šiol dar nieko
nepadarėm, broliai...“
Šv. Pranciškus Asyžietis

Pax et bonum! Ramybės ir gėrio!
Načionaline taryba yra nuosirdžiai susirupinusi brolijose
vykstančiu ugdymu, todel su broliska meile dar kartą atkreipia demesį į
2012 m. rugpjutį Kretingoje vykusio Nacionalinio ugdymo seminaro
apibendrinimo težes ir praso dėti visas pastangas, kad šios tezės būtų
įgyvendintos Jūsų brolijos gyvenime:
1. Kartą per menesį brolijose skaitykime Šv. Rastą, Regulą,
Katekižmą. Kvieskime į pagalbą kleboną ar kitą kompetentingą žmogų.
2. Kuo dažniau kartu su brolija svęskime Eucharistiją ir
dalyvaukime Švč. Šakramento Adoračijoje.
3. Regionų taryboms pavedama misija lankyti brolijas, issiaiskinti
realią situačiją ir, jei reikia, prasyti pagalbos is Načionalines tarybos,
Prančiskoniskos pasauliečių akademijos.
4. Štiprinkime komunikaciją tarp brolijų narių ir Nacionalines
tarybos per regionų ir vietinių tarybų ministrus.
5. Šiekime seimos santykių brolijoje, patirkime dažnų susitikimų
džiaugsmą, padarykime juos neformalius, kvieskime prančiskoniskąjį
jaunimą, brolius, sesutes.
6. Šestadieniais asmeniskai, pagal galimybes brolijose, melskimes
7 Marijos džiaugsmų rožinį už visą Pranciskoniskąją seimą.
7. Škaitykime laiko ženklus ir siekime buti radikaliais krikscionimis.
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Patarimai, kaip pravesti brolijos susirinkimą
Brolijos susirinkimą pradekite kryžiaus ženklu ir malda arba giesme
Šventajai Dvasiai.
Ratu trumpai pasidalinkite, kaip nuo praejusio brolijos susirinkimo
sekesi „eiti is Ėvangelijos į gyvenimą ir is gyvenimo į Ėvangeliją“.
Garsiai perskaitykite Šventojo Rasto istrauką ir praleiskite keletą minučių
tyloje. Įsiklausykite į Dievo žodį ir isgirskite, ką jis kalba kiekvienam
asmeniskai. Ratu pasidalinkite prabilusiu Dievo žodžiu, perskaitydami
sau svarbius Šventojo Rasto žodžius ir paaiskindami kuo sis Dievo Zodis
siandien yra svarbus tau (nekomentuokite, kai kalba brolis ar sese).
Tokiu pat budu perskaitykite su tema susijusį OFŠ Regulos straipsnį.
Garsiai perskaitykite ugdymo medžiagą ir kartu aptarkite klausimus
apmąstymui.
Brolijos taryba pristato Ordino naujienas is Lietuvos ir pasaulio.
Šusitikimą baikite bendruomenine malda už bendras Ordino intenčijas.
Issakykite ir savo brolijos intenčijas, prasymus, padeką. Kartu melskites
vieną is sv. Prančiskaus maldų. Šusitikimą užbaikite kryžiaus ženklu.
Tęskite bendrystę prie puodelio arbatos ir atsinestų gerybių, surinkdami
nario mokestį bei planuodami savo brolijos ugdymą ir veiklas:
rekolekčijas, misijas, Pasaukimų dienas ir kt.
UGDYMO MEDŽIAGA.
Tema: Pranciškoniškoji šeima
Labai seniai, maždaug pries astuonis simtus metų, viename Italijos
mieste, Asyžiuje, gyveno du jaunuoliai – Prančiskus ir Klara. Nors abu
buvo turtingi ir turejo didelių svajonių gyvenime, tačiau is meiles Ježui jie
laisva valia tapo neturteliais, o tai reiskia – laisvais žmonemis.
Prančiskus daug keliavo liudydamas Dievo meilę visiems, ką
sutikdavo savo kelyje, o Klara isgyveno gilų džiaugsmą lydedama jį
malda. Tačiau kad ir kaip butų toli vienas nuo kito – Prančiskus ir Klara
niekuomet nebuvo issiskyrę.
Greitai jie sulauke daugybes pasekejų. Tai Dievas padovanojo
brolių ir sesių, kurie keliavo pas Ježų Prančiskaus ir Klaros pedomis...
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Buti neturteliu. Buti broliu visiems. Gyventi pagal Ėvangeliją. Myleti
Bažnyčią. Buti mažesniuoju. Myleti visą kuriniją. Nesti ramybę ir gerį. Tapti
laisvu sirdyje.
Pirmieji Prančiskaus pasekejai buvo Mažesniųjų brolių ordinas. Jie
pasivadino „mažesniaisiais broliais“, kadangi norejo buti mažesni – mažiau
verti – už kitus žmones bei tarnauti visiems. Šiandien Mažesniųjų brolių
ordinas susideda is mažesniųjų brolių (OFM), konventualų (OFM Čonv) ir
kapučinų (OFM Čap).
Pirmosios Klaros bendražyges buvo artimos jos giminaites, veliau
daug moterų visame pasaulyje nuseke jos pavyždžiu. Taip susikure
seseriska bendruomene – Šv. Klaros Neturtelių seserų ordinas (OŠČ),
kuriame sesutes gyvena Ėvangelija, neturedamos nieko savo.
Prančiskus pakviete ir pasauliečius gyventi pagal Ėvangeliją, tapti
Atgailos broliais ir seserimis. Taip susikure Pasauliečių prančiskonų ordinas
(OFS).
Begant amžiams susiformavo Trečiasis reguliarusis ordinas (TOR),
kuris apjunge simtus įvairių kongregačijų – vienuolių vyrų ir moterų,
gyvenančių pagal Prančiskaus čharižmą.
Visai neseniai Prančiskoniskoje seimoje gime Prančiskoniskasis
jaunimas (Jaupra) – kaip galimybe jauniems žmonems atpažinti savo
pasaukimą ir įsipareigoti prančiskoniskam keliui. Bažnyčia patikejo
Prančiskoniskąjį jaunimą Pasauliečių prančiskonų ordino globai.
Po visą pasaulį pasklidusioje Prančiskoniskoje seimoje gyvuoja ir
vaikų grupes: Prančiskaus vaikai, Trubadurai, Ziedeliai... Lietuvoje jie
vadinasi – Prančiskučiai.
Kažkada, labai seniai, mažoje Šv. Damijono bažnyteleje, Prančiskus
isgirdo Nukryžiuoto Ježaus žodžius: „Prančiskau, eik ir atstatyk mano
namus, kurie, kaip matai, griuva!”. Šiandien tai yra visos Prančiskoniskosios
seimos misija. Tai yra mano, tai yra musų visų misija!
Klausimai apmąstymui:
1. Koks yra skirtumas tarp įvairių Sventosios Dvasios Bažnyčioje
sužadintų seimų?
2. Kuo man yra ypatinga Prančiskoniskoji seima?
3. Kuo broliai ir seserys is kitų Pranciskoniskosios seimos sakų yra
svarbus mano pasaukimui sekti Kristų Prančiskaus pedomis?
4. Kaip suprantu Pranciskoniskosios seimos misiją?
Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:
1 Kor 12, 4-11;
Pasauliečių prančiskonų ordino Regula, 1 sk.
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