ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Šį rudenį vyks net dvi – Generaline ir Načionaline rinkimų kapitulos.
2014 m. rugsėjo 20-21 d. nacionalinis ministras Nėrijus Čapas OFS saukia
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino 5-ąją Načionalines tarybos
rinkimų Kapitulą. OFŠ Generaline kapitula vyks 2014 m. lapkričio 1-9 d.
Asyžiuje. Prasome melstis už siuos abu Pasauliečių prančiskonų ordinui
svarbius įvykius.

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 9 (2014 m. rugpjutis)

Marijos radijo laidos „PORČIUNKULĖ“ komanda kviečia prisijungti visus
norinčius rengti reportažus arba pranesti apie Prančiskoniskosios seimos
naujienas savo regionuose. Teiraukites telefonu 8 677 51387 arba ėl.pastu:
porciunkule@marijosradijas.lt.
Primename brolijoms, kad galite įsigyti Kretingos prančiskoniskojo
jaunimo miužiklo „Klara – sviesa, apsvietusi pasaulį“ DVD plokstelę. Ji ne
tik pades asmeniskai arba brolijose pažinti sv. Klarą, bet ir bus puiki
dovana, kurią įsigydami paremsite prančiskoniskąjį jaunimą ir jo busimas
misijas. Vnt. kaina – 25 Lt. DVD plokstelę galite įsigyti Kretingos
Prančiskoniskojo jaunimo tarnyboje (Vilniaus g. 3, Kretinga) arba
užsisakyti el.pastu: druskine@yahoo.com ar tėlėfonu: 8 674 50539.

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad pabegeliai, prievarta priversti palikti savo namus, rastų svetingą
priemimą ir butų ginamos jų teises. Kad Okeanijos kriksčionys
džiaugsmingai skelbtų tikejimą visiems to regiono žmonems.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Už Tarptautinę pasauliečių prančiskonų ordino tarybą (ČIOFŠ) – kad jie
patirtų tikrą tarnystes jegą, statydami tiltus ten, kur yra susiskaldymo
sienos. „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 – Algimantas Andžiulis OFŠ, tel. 8 614 50935
Kauno regiono – Zita Murauskiene OFŠ, tel. 8 680 85454
Vilkaviskio regiono – Rolandas Rudževičius OFŠ, tel. 8 633 83213
Šiaulių regiono – Genovaite Marčinkute OFŠ, tel. 8 653 56249
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„Mano broliai, noriu jus visus
nusiųsti į Rojų!“
Šv. Pranciškus Asyžietis
***
Porciunkulė – tai Pranciškaus atstatyta mažytė bažnytėlė. 1208 m. jis čia
išgirsta Evangeliją ir aiškiai supranta savo pašaukimą. Porciunkulė tampa
Pranciškaus judėjimo centru. Broliai gyvena mažose trobelėse aplink Porciunkulės
bažnytėlę. Pranciškus ypatingai myli šią bažnytėlę, nes ji skirta Švč. Angelų Marijai –
įsikūnijusio Žodžio Motinai. 1212 m. Porciunkulėje Pranciškus priima naujo
gyvenimo trokštančią Klarą. 1216 m. Pranciškus gauna vizija ir iš popiežiaus
Honorijaus III išprašo šiai vietai visuotinių atlaidų malonę. Manoma, kad dukart
metuose čia vykdavo generalinės brolių kapitulos, taigi ji tapo svarbių sprendimų
vieta. Iš Porciunkulės Pranciškus brolius po du išsiuntė misijoms į visus pasaulio
kraštus. 1226 m. spalio 3 d. čia Pranciškus mirė.
Porciunkulė simbolizuoja Pranciškaus širdį. Šios vietos dvasingumo esmė – misijų
dvasia. O svarbiausia, jog Porciunkulė mus visada kviečia į susitaikinimą su savimi,
su kitais, su kūrinija ir su Dievu.
Parengta pagal „The Assisi Experience: Franciscan Pilgrimage Programs.
Pilgrim‘s Companion to Franciscan Places“
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Pradėkime iš naujo, broliai!

Pradėkime iš naujo, broliai!

UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: Atsiverskite!
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Nesunku atrasti, ko Prančiskus moke žmones.
Prančiskoniski saltiniai leidžia mums visiskai tiksliai
žinoti, ką Neturtelis sake kiekviename miestelyje ir
kaime, į kuriuos ejo pirmaisiais atsivertimo metais. Jis
kartojo ir maldavo: „Atgailaukite.“ Visi atkreipe
demesį: Prančiskus beveik kas kartą kalbejo apie
atgailą. Šavo testamentą jis pradeda žodžiais:
„Viėspats man, broliui Pranciskui, taip lėido pradėti
atgailos gyvenimą...“ Nuo to momento, pasak Tomo
Čelaniečio, jis pradejo pamokslauti apie atgailą su
didžiu užsidegimu ir džiaugsmu, mokydamas
kiekvieną paprastais žodžiais ir mylinčia sirdimi.
Šv. Prančiskus taip apibudino savo ir pirmųjų brolių misiją: „Musų misija yra eiti per
pasaulį drąsinant kiekvieną, daugiau darbais negu žodžiais, atgailauti už nuodemes ir
prisiminti Dievo įsakymus.“ Pirmojoje Reguloje jis vartojo net aistringesnius terminus:
„Visi mės, mažėsniėji broliai, nėnaudingi tarnai, nuolankiai prasomė ir maldaujamė... visų
žmonių, rasių, genčių ir kalbų, visų tautų ir žmonių Žemeje, kurie gyvena ir dar gyvens,
istikimai laikytis tikro tikejimo ir atgailos, kitaip ne vienas nebus isgelbetas.“
Jo pamokslavimo režultatas buvo Pasauliečių prančiskonų ordinas. Jų pirmoji Regula
buvo Prančiskaus laiskas pavadinimu „Paraginimas atgailos broliams ir seserims“.
Ką Prančiskus turejo omenyje siuo žodžiu, tokiu brangiu jam? Nelaimei, atsakydami į
sį klausimą esame padarę rimtą klaidą. Mes pažeminome Prančiskaus žinią iki paprasto
moralinio pamokymo, musimosi į krutinę, bausmių ir apsimarinimo, o is tikrųjų ji apima
Kristaus Ėvangelijos visumą. Prančiskus neragino žmonių daryti „atgailas“, praktikas, bet
„atgailą“ (viėnaskaitojė), kuri, kaip matysimė, rėiskia kai ką visiskai skirtingo.
Kad atrastume tikrąją prasmę, reikia grįžti prie Prančiskaus vartotos lotynų kalbos. Jo
kalba buvo lotynų, ir jis moke žmones lotyniskai. Taigi ką randame lotyniskuose
prančiskoniskų saltinių tekstuose, kurie buvo isversti kaip „atgailaukite“? Pavyždžiui,
testamente, kuriame jis raso: „Viespats man, broliui Prančiskui, taip leido pradeti atgailos
gyvenimą...“, Prančiskus vartoja žodžių junginį „poenitentiam agere“.
Žinome, kad Prančiskus norejo skelbti Evangeliją sine glossa, paprastai ir visą. Jo
primityvi Regula, patvirtinta popiežiaus Inočento III, buvo niekas kitas kaip simtai fražių
is Ėvangelijų. Jis mego isreiksti save Ježaus žodžiais, ir tas žodis – atgailauti (atsiversti) –
yra žodis, kuriuo Ježus pradejo savo mokymą. Tai žodis, kurį Ježus kartojo kiekviename
aplankytame mieste ir kaime savo tarnystes pradžioje. (...)
Evangelinis atsivertimas. Iki Jėžaus gimimo atsivėrtimas visada rėiskė grįžimą atgal
(hėbrajiskas žodis shub reiskia grįžti nueitu keliu, atsekti savo žingsnius). Jis apibudino
veiksmą, kai žmogus kažkuriuo gyvenimo etapu supranta, kad yra „salikeleje“. Tada jis
sustoja, permąsto ir apsisprendžia grįžti prie įstatymų laikymosi, į sandorą su Dievu.
Atsivertimas siuo atveju remiasi daugiausia moraliniu pojučiu, tuo, ką yra skausminga
atlikti: pakeisti įpročius, nustoti daryti vienus ar kitus veiksmus...
Tai įprasta žodžio „atsivertimas“ prasme pranasų lupose, įskaitant ir Joną Krikstytoją.
Ježaus lupose jis įgauna kitą prasmę. Ne todel, kad jam patinka keisti žodžių prasmes, bet
todel, kad su jo atejimu visiskai pasikeite situačija. „Atejo įvykdymo metas, Dievo
karalyste čia pat!“ Atsivertimas nebereiskia grįžti atgal prie senosios sandoros ir Įstatymo
laikymosi. Jis reiskia suolį į priekį ir žengimą į Dievo Karalystę, sugriebti isganymą, kuris
laisva valia atejo pas mus per laisvą ir nuostabią Dievo iničiatyvą.

Atsivertimas ir isganymas susikeite vietomis. Atsivertimas neina pirmiau, o po jo – kaip
pasekme, isganymas. Yra priesingai: isganymas ateina pirmasis, o po jo, kaip sąlyga,
atsivertimas. Nebera taip, kaip skelbe ankstesni pranasai: atgailaukite ir pas jus ateis Dievo
Karalyste ir Mesijas. Vietoj to: atsiverskite, nes atejo Dievo Karalyste, ir ji yra tarp jusų.
Atgailauti reiskia priimti isgelbejantį apsisprendimą. Atgailauti ir tiketi neturi skirtingų
prasmių ir nera einantys vienas po kito, bet yra tas pats pamatinis veiksmas: atgailauti ir yra
tiketi! Atgaila tikejimu!
Visam tam reikia tikro „atsivertimo“, gilaus musų santykio su Dievu suvokimo pokyčio.
Reikia pereiti nuo Dievo, kuris praso, įsako ir grasina, prie Dievo, kuris ateina su pilnomis
rankomis, kad galetų mums viską padovanoti. Tai atsivertimas nuo įstatymo prie malones
prie nemokamo isteisinimo per tikejimą, kas buvo taip brangu sventajam Pauliui. Ar
sugebesime atsiversti patys iki mirties? (...)
Apastalų Bažnyčioje gerai žinomas skirtumas tarp kerygmos (skėlbimo) ir didachės, t. y.
tarp tikejimo skelbimo ir Velykų slepinio bei moralinių instrukčijų apie ydas, kurių
kriksčionis turetų vengti, ir Šventosios Dvasios vaisių, kurių turetų siekti. Šventasis apastalas
Paulius turejo labai aiskų įsitikinimą, kad tikejmas nesužydi per dorines instrukčijas, bet per
kerygmą – Kristaus mirtiės ir prisikėlimo skėlbimą. Jėigu lupomis ispažinsi Viėspatį Jėžų ir
sirdimi tikesi, kad Dievas jį prikele is numirusių, busi isgelbetas (Rom 10, 9).
Neseniai žymaus norvegų tapytojo Ėdvardo Munčho paveikslas „Šauksmas“ buvo
parduotas aukčione už 119 mln. dolerių. Jis vaižduoja žmogų, susiemusį rankomis už galvos
ir saukiantį. Raudoni ir melyni atspalviai fone didina skausmo įspudį. Jis atrodo kaip
paprasčiausias eskižas, ir niekas žiuredamas į jį nepagalvotų, kad jis vertas tokios sumos.
Nepaisant to, sis paveikslas tapo modernaus žmogaus desperačijos simboliu, spalvingu
beviltiskojo egžistenčialižmo manifestu. Matau perspejimą siame paveiksle, perspejimą del
neproporčingai jo pelnytos svarbos. Užmirsus kerygmą – sauksmą, pilną naujumo ir viltiės –
modernus žmogus paliekamas su klyksmu be turinio, be žodžių, sklindančių tusčia erdve.
Jeigu nori vykdyti reevangeližačiją sekuliarižuotuose Vakaruose, salys su ilga kriksčioniska
tradičija labiau nei bet kada turi is naujo atrasti naujumą, kuris gludi Ėvangelijoje.
Paklusdamas kanoniniams nurodymams ir popiežiaus rekomendačijoms, Prančiskus savo
Reguloje nurode, kad brolių pamokslavimo turinys turetų buti apie „ydas ir dorybes, bausmę
ir slovę“. Bet net jei Ėvangelijos fraže „atsiverskite ir tikekite“ nebuvo užrasyta Prančiskaus
rasikliu, ji buvo jo sirdyje. Visa jo asmenybe garsiai skelbe paslepto lobio atradimo
džiaugsmą. Jis nepardave visko, kad atrastų užsleptą lobį; jis tai padare, nes rado pasleptą
lobį. Jam taip pat kaip dovana buvo pirmiau pareigos. Prančiskui nereikejo žodžiais skelbti
Velykų paslapties – Kristaus nukryžiavimo ir prisikelimo – jis tapo gyvuoju sio slepinio
paveikslu.
Jis trosko vienintelio dalyko: gyventi Ėvangelija ir ją skelbti. Kad imituotume Prančiskų
tuo, kas buvo jo viso gyvenimo varomoji jega, turime neapsiriboti populiariomis religinemis
apeigomis, nekalbeti tik apie ydas ir dorybes, bausmę ir slovę, bet skelbti Kristų, „Kristų
nukryžiuotąjį“ su Prančiskaus entužiažmu ir džiaugsmu.
R. Cantalamessa OFM Cap „Pranciškaus Asyžiečio žinia naujajai evangelizacijai“
Klausimai apmąstymui:
1. Kuo skiriasi atgaila (viėnaskaitojė) nuo įvairių atgailų praktikų?
2. Kaip pėrduodamas tikėjimas – pėr Kristaus skėlbimą ar pėr dorinės instrukcijas?
3. Kaip as ir mano brolija siandiėn galimė pėrskaityti sv. Pranciskaus Asyžiėcio žinią
naujajai evangeližačijai?
Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:
Mt 1, 14-15; OFŠ Regula, 7 sk.
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