ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Lapkričio 6 d. Generaline kapitula isrinko 2014-2020 metais Pasauliečių
prančiskonų ordinui vadovausiantį generalinį ministrą Tibor Kauser (Vengrija),
generalinę vičeministrę Maria Consuelo Chelito de Nunez (Venesuela) ir 7 CIOFŠ
Prezidiumo narius: Ana Fruk (Kroatija), Anna Maria Raffo Laos (Peru), Attilio
Galimberti (Italija), Mičhel Janian (Libanas), Diana Šilvia Noemi (Argentina), Jenny
Harrington (Pietų Afrikos Respublika), Augustine Young Hak Yoon (Koreja).
Tarptautine prančiskoniskojo jaunimo koordinatore isrinkta Andrea Odak
(Bosnija ir Hercogovina). Melskimes uz naująją Pasauliecių pranciskonų ordino
vadovybę, kad Viespats islietų savo Šventąją Dvasią!

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 13 (2014 m. gruodis)

Primename, kad ataskaitas uz praejusius metus vietinių brolijų tarybos turi
pateikti regioninems taryboms iki sausio 5 d., o regionines tarybos – Načionalinei
tarybai iki sausio 15 d. Iskilus klausimams, kreipkites į načionalinį sekretorių
Mindaugą Taskuną OFŠ telefonu 8 698 40337 arba el. pastu: info@ofs.lt.
Lapkričio 17 d. Kryzių kalno vienuolyne vyko Šiaulių regiono Rinkimų kapitula.
Regionine ministre antrai is eiles kadenčijai isrinkta Genovaite Marčinkute,
vičeministre – Jadvyga Dapkiene, ugdymo magistre ir broliska vadove – Grazina
Štravinčkaite, sekretoriumi – Vidmantas Gerikas, ekonome – Jadvyga Kiupeliene.
Prasome visų jusų maldos uz pasirengimą regioninei Pasaukimų dienai, kuri vyks
2015 m. sausio 25 d. Šiauliuose.

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus
Kad Atpirkejo gimimas atnestų taiką ir viltį visiems geros valios zmonems. Kad
tevai, perduodami vaikams brangią tikejimo dovaną, butų tikri kriksčionybes
skelbejai.
*** Prasome palaikyti malda musų brolį Nerijų Čapą OFŠ, kuris kartu su Kauno
arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo čentro 2-ojo kurso kandidatais
gruodzio 7 d., 12 val., Kauno arkikatedroje bus paskirtas lektoriaus tarnybai.
KONTAKTAI
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Švetaine internete – www.ofs.lt; Facebook’o paskyra – ofs.lt
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba:
Načionaline ministre Virginija Mickutė OFS (8 682 18060; o_virgute_yra@yahoo.čom)
Načionaline vičeministre Rasa Mačiulionienė OFS (8 656 61786; rmačiul@gmail.čom)
Načionalinis ugdymo magistras kun. Gintaras Blužas OFS (8 650 60367; gintaras.bluzas@gmail.čom)
Načionalinis sekretorius Mindaugas Taškūnas OFS (8 698 40337; onegarden@gmail.čom)
Načionaline ekonome Natalija Verbickienė OFS (8 683 51789; natalija.verbičkiene@gmail.čom)
Načionalinis broliskas vadovas Rimantas Radzevičius OFS (8 687 51325; rad.rimantas@gmail.čom)
Načionaline Jaupra prezidente Monika Midverytė OFS (tel. 8 677 51387; monikaofs@gmail.čom)
Načionalinis dvasinis asistentas br. Paulius Saulius Bytautas OFM (8 682 60227;
sauliusbytautas@yahoo.čom)
Regionų ministrai:
Telsių regiono – Jonas Drungilas OFS (8 655 12556; drungilas.jonas@gmail.com)
Panevezio regiono – Eglė Jažauskienė OFS (8 647 09083; eglejaz@gmail.com)
Vilniaus regiono – Algimantas Andziulis OFS (8 614 50935; algandziulis@gmail.com)
Kauno regiono – Zita Murauskienė OFS (8 680 85454; zitmur@gmail.čom )
Vilkaviskio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudzevičius@gmail.čom )
Šiaulių regiono – Genovaitė Marcinkutė OFS (8 653 56249; genutemarč@gmail.čom )

Giotto di Bondone
paveikslas
„Šv. Pranciškus
atiduoda vargšui
savo apsiaustą“

Ramybės ir gėrio!
Įžengdami į Advento laikotarpį ir pradedami Pašvęštojo gyvenimo metuš, ešame
kviečiami su nauju uzsidegimu apsikabinti Ėvangeliją ir Kristų, visada pasiliekantį su
vargsais ir mazuteliais. Pernai suvienijome pastangas, kad padetume stičhinę nelaimę
patyrusiai Prančiskoniskajai seimai Filipinuose, o siemet kviečiame pagelbeti
besikuriančiam Kenijos prančiskoniskajam jaunimui.
Afrikos valstybeje Kenijoje kuriasi 15 Jaupra brolijų, kuriomis rupinasi pasauliečiai
prančiskonai. Šiuo metu Kenijos prančiskoniskasis jaunimas rengia Štatuto projektą, kad
galetų įsteigti načionalinę Jaupra broliją, tačiau jiems truksta lesų. Prančiskoniskoji seima
Kenijoje gyvena labai skurdziai. Nairobio Jaupra brolija, kuriai priklauso apie 50 jaunuolių,
renkasi lusnynų rajone. Daugelis jaunuolių gyvena antisanitarinemis sąlygomis, be
kanalizačijos, tarp ziurkių ir masalų, ir net neturi galimybes mokytis universitete.
Kreipdamasi į Lietuvos Prančiskoniskąją seimą Kenijos Jaupra broliska vadove Veroniča
Irungu OFŠ sake: „Jei turite kokių nors budų ir galimybių, padekite Kenijos jaunimui.
Nesvarbu, ar tai butų dvasine, ar materialine parama, ar kokia nors papildoma moneta,
kuria pagelbesite siems vaikams bei padesite įkurti načionalinę broliją“. Plačiau Kenijos
Prančiskoniskosios seimos situačiją pristato 2014 m. rugsejo 27 d. Marijos radijo laida
„Porciunkule“.
Broliai ir seses, kviečiame iki gruodžio 24 d. visose OFS ir Jaupra brolijose rinkti
aukas Kenijos pranciškoniškajam jaunimui, o surinktas lėšas pervesti į Lietuvos
pranciškoniškojo jaunimo brolijos sąskaitą (į.k. 301245532, sąskaitos Nr. LT02
7044 0600 0626 4807). Lietuvos Pranciskoniskosios seimos auką pervesime Kenijos
pasauliečiams prančiskonams, kurie rupinasi prančiskoniskuoju jaunimu. Atsimindami
Taikos maldos zodzius „kas duoda, gauna“, su dziaugsmu dalinkimes visu geriu, kurį
gauname tik is Viespaties rankų!

Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino načionaline ministre
Virginija Mičkute OFŠ
Lietuvos prančiskoniskojo jaunimo brolijos prezidente
Monika Midveryte OFŠ 1
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinė kapitula
Lapkričio 1–9 d. Asyžiuje vyko Pasauliečių pranciškonų ordino XIV Generalinė
kapitula, kurioje dalyvavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė
ministrė Virginija Mickutė OFS. Grįžusi ji pasakoja apie OFS situaciją pasaulyje,
sunkumus, tikslus ir misiją.
Dalyvavai Generalinėje kapituloje Asyžiuje ir susitikai su atstovais iš įvairių
pasaulio šalių. Ar galėtum perteikti tarptautinį ordino veidą? Kur šiuo metu yra
daugiausia pasauliečių pranciškonų, kur jie aktyviausi?
Šiuo metu Pasauliečių prančiskonų ordinas (OFŠ) veikia 116 pasaulio salių ir
skaičiuoja apie 360 tukstančių narių. Yra 70 ofičialiai patvirtintų načionalinių OFŠ brolijų,
40 besikuriancių OFŠ brolijų, taip pat 6 OFŠ brolijos, kurias del įvairių politinių aplinkybių
tiesiogiai globoja tarptautines OFŠ tarybos Prezidiumas. Greta Pasauliečių prančiskonų
ordino reikia pamineti ir Prančiskoniskąjį jaunimą (Jaupra), kuris vienija apie 40
tukstančių narių ir yra įsikuręs 68 salyse: 38 načionalines Jaupra brolijos jau yra ofičialiai
patvirtintos, o 30 Jaupra brolijų dar tik kuriasi.
Kaip buvusi generaline ministre Ėnčarnačion del Pozo OFŠ pristate savo ataskaitoje,
pastaraisiais metais kai kuriose salyse pastebimas nuolatinis OFŠ narių mazejimas, taip
pat faktas, jog ordinas sensta narių amziumi. Ši problema ypač aktuali Šiaures, Centrineje
ir Pietų Ėuropoje, kai kuriose Lotynų Amerikos salyse bei Šiaures Amerikoje (JAV ir
Kanadoje). Tuo tarpu Rytų Ėuropoje priesingai Pasauliečių prančiskonų ordinas bei
Prančiskoniskasis jaunimas sparčiai vystosi ir auga. Ir as labai viliuosi, kad Lietuvą galime
priskirti prie sių optimistiskesnių prognozių.
Nenuostabu, kad su didziausia jega ir įkarsčiu ordinas auga tose Afrikos ar Pietryčių
Azijos salyse, kur kriksčionys sudaro mazumą, o daznai net ir yra persekiojami. Kai tuo
tarpu vadinamųjų „issivysčiusių“ valstybių miestuose baznyčios tusteja, o prekybos
čentrai luzta nuo zmonių. Ir tai Pasauliečių prančiskonų ordinui tampa issukiu buti
pasauliui vilties zenklu ir Kristaus sviesa.
Naujoji popiežiaus Pauliaus VI patvirtinta Regula suteikia gan daug laisvės
skleistis pranciškoniškam pašaukimui. Vieną dieną Kapituloje skyrėte liudijimams,
kaip galima išgyventi pasauliečio pranciškono pašaukimą. Kokie tie būdai?
Vieną dieną Generalineje kapituloje vyko Apskritasis stalas, kurio pranesimai nebuvo
akademiniai pristatymai, bet veikiau liudijimai apie tai, kaip skirtinguose pasaulio
krastuose OFŠ broliai ir seserys isgyvena savo pasaukimą. Ėlizabeth Collet is Prančuzijos
dalijosi apie savo OFŠ pasaukimą gyventi palaiminimų dvasia arba skaisčiai – pasaukimą,
kuris jai atnesa dziaugsmą ir pilnatvę (apie tai raso ir musų Generalinių Konstitučijų 36
straipsnis). Mičhele ir Jean-Marie Šhuster seima is Prančuzijos liudijo, kaip jie isgyvena
savo OFŠ pasaukimą seimoje, priimdami į savo namus beglobius vaikus ir del jų aukodami
savo karjerą. Marie Laetitia Berabose ir Šylvere Havugimana is Ruandos savo pasaukimą
isgyvena tarnaudami neįgaliesiems, neturintiems sakramentų, berasčiams, AIDŠ
ligoniams. Magdalena Lee is Kinijos dalijosi, kaip paprastas gyvenimas brolijoje gali tapti
dovana Baznyčiai ir pasauliui. Jeigu esame tikrai atviri ir isdrįstame save padovanoti,
tuomet net ir labai paprastam zmogui Šventoji Dvasia suteikia tokių jegų, kad jis tampa
galingu Dievo įrankiu. Netgi toje pačioje Prančiskoniskoje seimoje budai tarnauti ir
skleistis pasaukimui yra labai įvairus. Švarbiausias čia yra atvirumas Dievo planui mano
asmeniniame gyvenime, kad kiekvienas galetume atlikti tą dalį, kurią turime padaryti.
Kalbėjote apie ordino prioritetus ateinantiems metams. Pristatyk juos.
Generaline kapitula nusprende, kad artimiausius seserius metus pagrindines
Pasauliečių prančiskonų ordino kryptys bus komunikačija, ugdymas, aktyvi veikla
2 pasaulyje, pasaukimų pastoračija, prančiskoniskasis jaunimas, besikuriančių brolijų
stiprinimas ir seima.

Pradėkime iš naujo, broliai!

Komunikačija ir ugdymas yra amzini ordino prioritetai. Ordinui, kuris turi gana sudetingą
strukturą: nuo vietinio, regioninio, načionalinio iki tarptautinio lygmens, komunikačija yra
tikrai didelis issukis. Nemaza sunkumų sukelia ir regionų kalbų įvairove. Šiuo metu turime
keturias ofičialias ordino kalbas: italų, anglų, ispanų ir prančuzų. Ir tikrai daug pastangų,
laiko ir lesų kainuoja, kol visi ofičialus ordino dokumentai, o taip pat pranesimai
internetiniame puslapyje yra parengiami keturiomis kalbomis. Jau beveik parengtas leidybai
Pasauliečių prančiskonų ordino ugdymo vadovelis, kuris bus didele pagalba načionalinems
brolijoms. Žinoma, pagrindinis narių ugdymas vyksta vietinese OFŠ brolijose, todel butina
nuolat dirbti su ugdytojais. Ordinui siandien kaip niekada reikalingi aistringi ugdytojai.
Beviltiska likti vien ties akademiniu lygmeniu, ugdymas turi buti gyvenimą keičianti patirtis.
Ne vienus metus Pasauliečių prančiskonų ordinas aktyviai veikia pasaulyje, vykdydamas
įvairiuš projektuš Afrikoje, Kinijoje, Haityje, Filipinuoše, o taip pat bendradarbiaudamaš šu
prie Jungtinių tautų veikiančia organizačija „Frančisčans International“. Kiekviena
načionaline ar vietine OFŠ brolija savo ruoztu iesko budų, kaip atsiliepti į savo aplinkos
sočialinius poreikius. Ir čia mes, pasauliečiai prančiskonai, galime daug mokytis is savo
globejos sv. Ėlzbietos Vengres, kuri tiesiog negalejo buti abejinga tam, ką mate aplinkui.
Isliekantys ordino prioritetai yra bendradarbiavimas su Prančiskoniskuoju jaunimu
(Jaupra) ir besikuriancių OFŠ brolijų stiprinimas. Kaip sako generalinis ministras Tiboras
Kauseris OFŠ: „Pasauliečių prančiskonų ordinui labiau reikia Prančiskoniskojo jaunimo, nei
Jauprai reikia OFŠ“. O besikuriančių OFŠ brolijų stiprinimas butų daug efektyvesnis, jei
stipresnes brolijos imtų globoti sunkumus isgyvenančias brolijas, teikdamos joms finansinę
arba ugdymo pagalbą. Pavyzdziui, vienas is labai grazių pasiulymų, kurį iničijuoja Šventosios
Žemes Pranciskonų kustodija, yra įkurti tarptautinę OFS broliją Jeruzaleje.
Nauji Pasauliečių prančiskonų ordino prioritetai yra pasaukimų pastoračija ir seima. Tai
labai aktualu siandien, kai jau garsiai kalbame, kad ir pasaukimai, ir seima isgyvena didziulę
krizę. Pasaukimai laikomi nesąmone, o seima visais įmanomais budais puolama. Ir čia
Pasauliečių prančiskonų ordinas gali seimoms pasiulyti dziaugsmą keliauti savo tikejimo
kelionę ne pavieniui, o kartu su prančiskoniska brolija. Galbut kartais susidaro klaidingas
įšpudiš, kad reikia šulaukti šeptyniašdešimtieš ar aštuoniašdešimtieš, kad taptum
pasauliečiu prančiskonu. Tai yra netiesa. Pasauliečių prančiskonų ordinas pirmiausia yra
skirtas jaunoms seimoms, jauniems zmonems, trokstantiems dar intensyviau, su dar didesne
aistra isgyventi savo tikejimą.
Is tiesų sričių, kuriose turime darbuotis yra daugybe. Tačiau labai įstrigo Mazesniųjų
brolių konventualų ordino generalinio ministro Marčo Tasča OFM Conv pasakyta mintis, kad
neverta leistis į detales, reikia skirti laiką tik patiems svarbiausiems dalykams, nes čentre
esame ne mes, bet Baznyčios mums patiketa misija.
Kokią pagrindinę žinią norėtum perduoti Lietuvos pranciškoniškajai šeimai?
Šavo broliams ir sesems pasauliečiams prančiskonams noriu priminti musų saknis – tai,
jog esame Atgailos broliai ir seserys. Nuolat prisiminkime, kad kartu keliaujame pasaukimo
atsiversti kelionę ir niekada nepamirskime sio tikslo. Atsiversti – tai atsigręzti į Kristų ir
viską matyti per Kristų. Butent atsivertimo trukumas siandien yra viena didziausių Ordino,
viena didziausių musų brolijų ir musų pačių problemų. Tik pradedami nuo savo asmeninio
atsivertimo, nuo atsakingo savo tarnystes įvertinimo, galesime kalbeti apie Pasauliečių
prančiskonų ordino ateitį. Turime patikrinti savo pasaukimą ir intenčijas – kodel as esu
Pasauliečių prančiskonų ordine. Ir kaip sake jau buvusi generaline ministre Ėnčarnačion del
Pozo OFŠ: „Kiek is musų galetų pasakyti, kad esu pasaulietis prančiskonas tam, kad
pasiekčiau sventumą?“
Pagal interneto dienraščio Bernardinai.lt parengtą interviu

Užduotis:
1. Kartu su brolija aptarkite OFŠ prioritetus ateinantiems metams.
2. Nuspręskite, kokiais konkrečiais budais savo brolijoje atnaujinsite Ėvangelijos, 3
OFŠ Regulos, Generalinių Konstitučijų studijas ir gilinsite jų pazinimą.

