ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Geguzes 30-31 d. Kaune vyks načionalinis ugdymo
seminaras tema: „OFŠ tapatybes ir prigimties
apmąstymas“. Šeminaras skirtas visiems regioniniams ir
vietiniams ministrams bei ugdymo magistrams.
Registračija vyksta iki geguzes 1 d. el. pastu: info@ofs.lt
arba telefonu 8 698 40337. Auka uz seminarą – 10 Eur.
Šeminaro dalyviams numatyta dalomoji ugdymo medziaga, maitinimas ir
nakvyne. Registruotis ir pervesti mokestį į načionalines brolijos sąskaitą
reikia per regionines tarybas. Rekomenduojame, kad vietines brolijos
pasirupintų savo atstovų keliones į Kauną islaidų padengimu. Vietų
skaičius yra ribotas, bet jei pasibaigus registračijai atsiras laisvų vietų,
pakviesime visus norinčius.
Vilniaus regiono taryba kviečia Lietuvos pasauliečius prančiskonus ir
prančiskoniskąjį jaunimą balandzio 11 dieną atvykti į Dievo Gailestingumo
atlaidus Vilniuje. Šventes programa: 10.30 val. Registračija Domus Maria
saleje (prie Ausros Vartų); 11 val. Konferenčija „Pasaukei mane“ Domus
Maria saleje; 12.00-12.40 val. Rozinio malda Ausros Vartų koplyčioje;
13 val. sv. Misios Dievo Gailestingumo sventoveje. Po sv. Misių – agape
sv. Prančiskaus ir sv. Bernardino vienuolyne. Tel.pasiteirauti: 8 614 50935.
Geguzes 1 d. Kretingoje vyks metinis VI Lietuvos Prančiskučių
susitikimas tema „As noriu buti sventas“. Prančiskučiai yra
prančiskoniskos 7-14 metų amziaus vaikų grupes. Į susitikimą kviečiame
atvykti ne tik veikiančias Prančiskučių grupes, o taip pat ir besikuriančias
grupeles arba pasauliečius prančiskonus su savo vaikais. Daugiau
informačijos ieskokite www.jaupra.lt. Tel.pasiteirauti: 8 674 50539.
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 )

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 17 (2015 m. balandis)

Neturtėlis ir nukryžiuotas Kristus, mirties nugalėtojas ir prisikėlusysis,
didžiausias Dievo meilės žmonijai apsireiškimas, yra „knyga“, iš kurios broliai
sekdami Pranciškumi mokosi, kodėl ir kaip gyventi, mylėti ir kentėti.
Iš Generalinių Konstitucijų

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus
Kad zmones ismoktų gerbti kuriniją ir tausotų ją kaip Dievo dovaną.
Kad persekiojami kriksčionys jaustų guodziantį prisikelusio Viespaties
artumą ir visos Baznyčios solidarumą.
*** Prasome maldos uz rengiamą naują nacionalinę ugdymo programą ir
artejantį načionalinį ugdymo seminarą Kaune – uz musų brolijų ir viso
Ordino atsinaujinimą.
*** Melskimes uz taiką Ukrainoje, Sirijoje ir visame pasaulyje.
*** Šestadieniais asmeniskai arba brolijose meldziames Švč. Mergeles
Marijos septynių dziaugsmų rozinį uz visą Prančiskoniskąją seimą.
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: Pasauliečių pranciškonų ordino misija yra
gyventi Evangelija
„Kai Dievas davė man kelis brolius, nebuvo, kas man pasakytų, ką
turiu daryti, bet pats Aukščiausiasis man apreiškė, kad turiu
gyventi Evangelija. Aš surašiau tai glaustai ir paprastais žodžiais,
o Popiežius patvirtino.“

Šv. Pranciškus, Testamentas

Pranciškaus gyvenimo pagrindas
Neįmanoma isanalizuoti arba apibendrinti sv. Prančiskaus. Ten, kur yra
malone, visada yra ir slepinys. Tačiau jei zmogiskai megintume isvardinti sio
slepinio elementus, sąraso virsuneje turetų atsidurti Ėvangelija. Pasak
Prančiskaus, kuris taip zavingai ir jaudinančiai pazodziui ją skaite: „Tai gyvasis
Dievo Žodis. Jis kalba mums siandien. Kokios kitos „regulos“ mums reikia?“
Prančiskus Ėvangeliją suvoke kaip Jezų, gyvą Dievo Žodį, kuris tapo kunu ir
gyvena tarp musų siandien. „Broliai, as pazįstu sventuosius rastus – as pazįstu
neturtingą Kristų“, – sake jis. Uzvis maziausiai Prančiskus norejo buti „ypatingu“
ar suburti garbingų, geresnių uz kitus zmonių grupę. Jis tiesiog trosko, kad kiek
įmanoma daugiau žmonių butų Šventosios Dvasios vedami gyventi Ježaus
Kristaus Ėvangelija ir leistų Viespačiui perkeisti jų gyvenimus. Buti prančiskonu
reiskia stengtis buti kriksčioniu, buti mokiniu. Tačiau, kaip matome, vis tik
nutiko kazkas isskirtinio ir ryskaus, ir tai yra sv. Prančiskus. Tad prančiskonai
siandien issiskiria (nors sv. Prančiskui ir nepatiktų sis zodis!) siekiu buti
kriksčionimis pagal ypatingą sv. Prančiskaus įkvepimą ir tradičiją. Vis delto
pamatine atrama visada bus evangelinis gyvenimo budas. Gyvenimo budas – tai
musų vertybių rinkinys, visą gyvenimą kreipianti dvasia, visas mintis uzvaldantis
poziuris, kiekvienas musų jausmas, musų zodziai ir veiksmai. Kriksčionybe yra
Dievo mums maloningai dovanotas gyvenimo budas. Musų tradičija sako:
„Kadangi Kristus yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, pasaulieciai pranciskonai turetų
buti giliai įsitikinę, kad Krikstu ir įzadais jie turi tapti panasus į nukryziuotą
Kristų ir sekti Jo Ėvangelija kaip savo gyvenimo Regula. Kad gyvendami
pasaulyje, jie butų permirkę Kristaus mąstymu ir Jo dvasia“.
Evangelija yra Geroji Naujiena
Mes nepakankamai pabreziame faktą, kad „Ėvangelija“ reiskia „Gerąją
Naujieną“. Tai vienas is raktų suprasti sv. Prančiskaus gyvenimą. Jį sujaudino sios
Naujienos paprastumo ir grozio atradimas. Geroji Naujiena yra tai, kad Dievas
yra musų Tevas ir musų Motina! Dievas mus myli! Kristus yra musų Brolis. Mes
esame Dievo vaikai, is tiesų turintys dvasinį gyvenimą. Mes esame Kristaus ir
vienas kito broliai ir seserys. Dievo Meiles Dvasia gyvena mumyse. Kristuje musų
gyvenimai yra sventi ir saugus. Taigi matome, kad Kristus ir Jo Ėvangelija buvo
sv. Prančiskaus gyvenimo čentras. Tai turi buti ir pasauliečių prančiskonų
gyvenimo čentras. Mes turime gyventi Ėvangelija, o tai reiskia gyventi pagal
Gerąją Naujieną! Gyventi kaip Dievo vaikai, kaip Kristaus broliai ir seserys, kaip
Šventosios Dvasios sventoves. Žemiskasis Kristaus gyvenimas mums parodo
2 praktinį kiekvienos gyvenimo detales pavyzdį.

Įvardinkime konkrečiau
1) Biblija – Kadangi Dievo zodis buvo gyvybiskai svarbus Pranciskui, skaitymas
ir malda su Šventuoju Rastu yra ir pagrindine musų gyvenimo praktika.
2) Regula – Pirmąją 1209 m. zodiskai patvirtintą Pranciskaus Regulą sudare
beveik vien Šventojo Rasto istraukos. 1221 m. popiezius Honorijus III patikejo
Atgailos brolius ir seseris vyskupo globai Rimini (Italija). Tais pačiais metais
popiezius Honorijus III patvirtino Trečiąjį ordiną. Popiezius Mykolas IV
suvienodino Regulą 1289 m. Šios Regulos buvo laikomasi iki 1883 m., kuomet
popiezius Leonas III pritaike ją prie naujų laikų diktuojamų sąlygų, islaikydamas jos
esminę dvasią. 1957 m. Pasvęstojo gyvenimo kongregačija isleido Trečiojo ordino
Generalines konstitučijas. Šiandien viso pasaulio pasauliečiai prančiskonai laikosi
1978 m. geguzes 24 d. popieziaus Pauliaus VI patvirtintos Regulos.
Ši Regula nera paliepimų ir draudimų sąrasas. Kai kurios dokumento dalys
butinai turi buti grieztai „įstatymiskos“, pavyzdziui, nuorodos apie organizačiją ir
jos pročeduras. Tačiau pirmiausia Regula yra kriksčionisko gyvenimo gaires. Tarsi
Baznyčia sakytų: „Jusų Regula ir Konstitučijos pristato jums skirtą evangelinį
gyvenimą. Jei dosniai stengsites sekti siomis taisyklemis, jus gyvensite Ėvangelija“.
3) Regulos dvasia – Raktiniai Evangelijos zodziai, kuriuos pabreze Pranciskus:
intymumo su Viespačiu dvasia, broliskos/seseriskos meiles dvasia, tarnystes
visiems dvasia, paprastumo dvasia ir nuolatinis sirdies atsivertimas.
Dosni dvasia
Prančiskoniskas gyvenimas yra didis pasaukimas. Bet jei Dievas dave mums sį
pasaukimą, duos ir malonę jį ispildyti. Reikalinga tik viena svarbi savybe –
pasitikejimo ir dosnumo dvasia. Šv. Prančiskaus gyvenimas mus moko vaikisko
pasitikejimo Dangiskuoju Tečiu bei Jo galybe, ismintimi ir meile. Šu Juo mums nera
ko bijotis. Niekas negali musų suzeisti. Nera tokios problemos, kurios Dievo
ismintimi ir Jo malone negaletume isspręsti.
Pagal „To Live as Francis Lived. A Guide for Secular Franciscans“

Klausimai apmąstymui:
1. Ar apie savo gyvenimą galvoju kaip apie Ėvangelijos laikymąsi?
2. Kodel sv. Prančiskus buvo taip susirupinęs gyvenimu Ėvangelija?
3. Ar dalinuosi Gerąja Naujiena su kitais? Jei Ėvangelija yra Geroji Naujiena, ar
tikejimas turi buti liudnas ar dziaugsmingas?
4. Kaip OFŠ Regula ir Konstitučijos gali padeti praktiskai pritaikyti Ėvangeliją
savo kasdieniniame gyvenime namuose, darbovieteje, draugų rate?
Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:
Jn 1, 1-18; OFŠ Regula 2, 4 st.; Generalines Konstitučijos, 8-10 st.
Pasiruosimas Pazadui, 101-102 p., 132-134 p.
Užduotis:
Perskaitykite Šventąjį Rastą pagal čhronologinio skaitymo planą. Is eiles
skaitykite sias 14 Biblijos knygų: Pradzios, Isejimo, Škaičių, Jozues, Teisejų,
1 Šamuelio, 2 Šamuelio, 1 Karalių, 2 Karalių, Ėzdro, Nehemijo, 1 Makabejų, Luko ir
Apastalų darbų. Jeigu kasdien perskaitysite po vieną skyrių, tuomet per metus
pagal sį planą jus perskaitysite visą Isganymo istoriją.
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