ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Raginame vietines OFŠ ir Jaupra brolijas uzrasyti tarpukariu ar sovietmečiu
gyvenusių pasauliečių prančiskonų evangelinio gyvenimo ir tikejimo
liudijimus. Prančiskoniska pasauliečių akademija renka tvarkingai uzrasytus
liudijimus su nuotraukomis el. pastu: 15polia@gmail.com iki geguzes 1 dienos.
Kviečiame OFŠ brolijas ugdymui įsigyti mazesniųjų brolių rupesčiu isleistą
naują Prančiskoniskųjų saltinių serijos knygą „Brolio Jordano kronika“.
Vieneto kaina – 5 Ėur. Norinčius įsigyti ar platinti knygą savo brolijose
prasome kreiptis el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com.
Nuosirdziai dekojame visiems, kurie iki geguzes 1 d. paskirsite savo
2 pročentų gyventojų pajamų mokesčio Lietuvos pasauliečių prančiskonų
ordino veiklai. Pildydami formą FR0512, įveskite musų identifikačinį numerį
192084542. Jei turite klausimų, rasykite el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com.
Balandzio 27 d., Dievo Gailestingumo savaites sestadienį, Vilniaus regiono
taryba kviečia visus OFŠ ir Jaupra narius su seimomis atvykti į Vilnių. Šventes
programa: 12 val. Šeptynių dziaugsmų rozinis Ausros Vartų koplyčioje;
13.30 val. sv. Misios Dievo Gailestingumo sventoveje, po jų – agape Mazesniųjų
brolių konventualų (prančiskonų) ordino vienuolyne (Prančiskonų g. 1).
Tel. pasiteirauti: 8 614 50935.

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 65 (2019 m. balandis)

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Uz karo zonose dirbančius medikus ir humanitarines pagalbos
darbuotojus, kurie rizikuoja savo gyvybe, kad isgelbetų kitus.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz broliską ir pastoračinį vizitą Vengrijos načionalineje brolijoje. „Tėve
mūsų...“

Telaimina tave Dievas ir tepalaiko tave.
Tegu šypsosi tau ir būna maloningas;
Tegu Dievas pažvelgia į tave ir suteikia tau ramybę.
Telaimina tave Dievas, broli Leonai.
Šv. Pranciškus Asyžietis, Palaiminimas broliui Leonui

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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Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 2019 metų renginiai:
Gegužės 1 d. seminaras OFŠ ir Jaupra dvasiniams asistentams Vilniuje.
Birželio 22-24 d. OFŠ ir Jaupra „Palapinių stovykla“ Angelų svetaineje prie
Kryzių kalno.
Rugpjūčio 24-25 d. rekolekčijos OFŠ brolijų kandidatams ir visiems
besidomintiems prančiskoniskuoju dvasingumu Pakutuvenuose.
Rugsėjo 21 d. Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino Načionaline
kapitula Kaune, svečių namuose „Domus Pačis“.
Lapkričio 15-17 d. rekolekčijos OFŠ brolijų naujokams ir jų ugdytojams
Vilniuje.
Regioninių kapitulų datos bei broliski ir pastoračiniai vizitai regionuose
bus planuojami metų eigoje, derinant su regioninemis tarybomis.
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UGDYMO MEDŽIAGA
Pirmojo pranciškonų ordino ir TOR
generalinių ministrų konferencijos laiškas
visiems OFS ir Jaupra broliams bei seserims
40-ojo OFS Regulos jubiliejaus proga
Brangus broliai ir seserys, Viespats tesuteikia jums ramybę!
Keturiasdešimt metų: simboliškas laikotarpis. 1978 m. birzelio 24 d.
Šventasis Šostas isleido apastaliskąjį laiską Seraphicus Patriarcha, kuriuo
patvirtino atnaujintą Pasauliečių prančiskonų ordino Regulą. Neseniai sventuoju
paskelbtas popiezius Paulius VI, jaunysteje buvęs prančiskonų tretininkų
postulantu, Prančiskoniskajai seimai sią dovaną padovanojo vos kelios savaites
pries savo mirtį. Praejus keturiems desimtmečiams nuo sio patvirtinimo, toks
jubiliejus pasirode tinkama proga parasyti jums sį sventinį laiską. Gerai zinome,
kad skaičius „40“ Biblijoje turi simbolinę prasmę: visų pirma tai reiskia vieną
kartą, o taip pat – laiką subręsti sprendimams. Taigi si akimirka tinkama
padekoti Viespačiui uz visa, kuo jau gyvena OFŠ broliai ir seserys, bei is naujo
padrąsinti, kad jų buvimas yra neįkainojamas visai Prančiskoniskajai seimai.
OFS Pranciškoniškoje šeimoje. „Serafiškasis tėvas šv. Pranciškus Asyžietis ir
būdamas gyvas, ir po savo gražios mirties daugelį paskatino tarnauti Dievui savo
įkurtoje pašvęstojo gyvenimo šeimoje, taip pat daugybę pasauliečių patraukė įstoti
į savo įsteigtas draugijas pasiliekant pasaulyje, kiek tai jiems buvo įmanoma“, –
1978 m. popieziaus sv. Pauliaus VI isleisto apastaliskojo laisko pradzia primena,
kokie įvairus budai gyventi kriksčioniska mokinyste Baznyčioje gime is
sv. Prančiskaus patirties.
„Pranciškoniškoji šeima yra viena iš daugelio Šventosios Dvasios Bažnyčioje
sužadintų šeimų (Lumen Gentium, 43). Ji jungia visus Dievo tautos narius –
pasauliečius, pašvęstojo gyvenimo asmenis ir kunigus, – kurie savyje atpažįsta
pašaukimą sekti Kristumi, einant šv. Pranciškaus Asyžiečio pėdomis (Pijus XII,
1956 07 01, Kreipimasis į tretininkus, I). Skirtingais būdais ir formomis, bet gyva
savitarpio bendryste jie rūpinasi perteikti savo bendro Serafiškojo Tėvo charizmą
Bažnyčios gyvenime ir misijoje“ (Apostoličam Ačtuositatem, 4, 8).
Regis, Prančiskus jau nujaute, kad įmanoma pilnai tarnauti Viespačiui,
nepriklausomai nuo savo luomo ar padeties. Kazkuria prasme jis uzbego uz akių
isminčiai, kad kiekvienas kriksčionis Baznyčioje yra pasauktas į sventumą. Tam,
ką taip labai akčentavo Vatikano II Šusirinkimas, o neseniai savo apastaliskajame
paraginime Gaudete et exsultate primine ir popiezius Prančiskus: „Aprūpinti
tokiomis ir taip gausiomis išganymo priemonėmis, visi Kristaus tikintieji, kad ir
kokia būtų jų padėtis ir luomas, Viešpaties pašaukiami, kiekvienas savo keliu, siekti
tobulybės to šventumo, kuriuo tobulas yra Tėvas“ (10, čit. Lumen Gentium 11).
Tiesą sakant, Trečiasis prančiskonų ordinas (siandien vadinamas Pasauliečių
prančiskonų ordinu) istorijoje turejo daug sventųjų. Angele Folinjiete, Brigita
Švede, Kotryna Genujiete, Ėlzbieta Vengre, Dziana Bereta Mola, Jonas Bosko,
Jonas XXIII, Dziuzepe Moskatis, Prančuzijos karalius Liudvikas IX, Margarita
2 Kortoniete, Pijus X ir Tomas Moras – tai vos keletas pačių zinomiausių sventųjų.

Prie sių sventųjų ir palaimintųjų ką tik prisijunge pal. Veronika Antal, beatifikuota
2018 m. rugsejo 22 dieną. Visų Šerafiskojo ordino sventųjų svente apima sį
„nuostabų ir įvairiaspalvį prančiskonų sventumą“, kuris isties parodo, jog norint
pilnai isreiksti musų čharizmą Trečiasis prančiskonų ordinas yra nepakeičiamas.
Šiandienos iššūkiai ir Bažnyčios misija. Baznyčia siandien susiduria su
daugybe sudetingų issukių, bet neabejotinai laikas, kuriuo gyvename, yra ir kairos –
ypatingos malones laikas. Tai laikas, kai galime atversti „naują evangelizačijos
skyrių“, kaip apastaliskajame paraginime Evangelii gaudium kviečia popiezius
Prančiskus: „Visuose pakrikštytuose nuo pirmo iki paskutinio veikia pašventinamoji
Dvasios jėga, akinanti evangelizuoti. (...) Gautojo Krikšto galia kiekvienas Dievo
tautos narys tampa misionieriaujančiu mokiniu. Kiekvienas pakrikštytasis,
nepriklausomai nuo jo funkcijos Bažnyčioje ir išsilavinimo tikėjimo srityje lygio, yra
veiklus evangelizacijos subjektas“ (119-120). Mes, prančiskonai, save matome
ypatingoje darnoje su popieziaus kvietimu buti Baznyčia, kuri eina į geografinius ir
egzistenčinius paribius siame susiskaldymų, neteisybių ir kančių kupiname
pasaulyje. Ėsame pasaukti padeti kurti visuotinę evangelinę broliją, darbuotis del
kurinijos apsaugos, taikos ir teisingumo, ypatingą demesį skirdami tiems, kurie
labiausiai reikalingi pagalbos. Kaip musų Šerafiskasis tevas Prančiskus, kuris „rodė
ypatingą dėmesį Dievo kūrinijai, taip pat didžiausiems vargšams bei paliktiesiems
likimo valiai. (...) jis mums liudija, kokie neperskiriami yra tokie dalykai, kaip
rūpinimasis gamta, teisingumas vargšams, įsipareigojimas visuomenei ir vidinė
ramybė“ (Laudato si, 10). Šis sudetingas uzdavinys reikalauja aktyvaus ir
veiksmingo Prančiskoniskosios seimos bendradarbiavimo bei matomos bendrystes.
Šiandien OFŠ brolių ir sesių įnasas į sį bendrą darbą yra ypač aktualus ir butinas.
Bendras rūpestis. Šiandien labiau nei bet kada Prančiskoniskosios seimos
bendradarbiavimas ir bendryste turi pasireiksti kaip abipusis rupestis ir vienas kito
praturtinimas. „Bažnyčioje-Komunijoje įvairūs gyvenimo luomai yra glaudžiai susiję,
net vienas į kitą nukreipti. (...) Tai skirtingi ir vienas kitą papildantys būdai, vadinasi,
kiekvienas jų turi savą, savitą ir nepakartojamą veidą, o drauge kiekvienas turi ryšį su
kitais ir kitiems tarnauja“ (Christifideles laiči, 55). Viena vertus, Baznyčia patikejo
dvasinę ir pastoračinę OFŠ globą Pirmojo ordino ir TOR broliams: „Konkretus
bendrystės ir bendros atsakomybės ženklas tebūna skirtingų lygmenų tarybų
kreipimasis, remiantis Konstitucijomis, į keturių pranciškoniškųjų (vienuolinio)
pašvęstojo gyvenimo šeimų, su kuriomis pasauliečių brolija yra amžiams susieta,
vyresniuosius, prašant tinkamų ir dvasiniam vadovavimui gerai pasirengusių
brolių“ (Regula, 26). Kita vertus, OFŠ nariai yra pasaukti isreiksti pasaulietinį
prančiskoniskos čharizmos aspektą, kuris apibrezia jų dvasingumą ir apastalavimą,
bei pilnai gyventi savąjį pasaukimą, o taip pat malda ir darbais paremti brolių, su
kuriais dalijasi ta pačia čharizma, pasaukimą.
Išvados. Brangus broliai ir seserys, 40-ojo OFŠ Regulos jubiliejaus proga
kviečiame jus dekoti Viespačiui uz musų bendro prančiskonisko pasaukimo dovaną
ir atnaujinti apastaliską uolumą, kad visi galetume kurybingai įgyvendinti savo
misiją. Mes jums meldziame Dievo palaiminimų pilnatves per Šerafiskojo Tevo
sv. Prančiskaus ir Švč. M. Marijos, Prančiskoniskosios seimos Karalienes, uztarimą.
2018 m. gruodžio 23 d. Roma. Pasirašo generaliniai ministrai: fr. Michael Anthony Perry OFM,
fr. Marco Tasca OFM Conv, fr. Roberto Genuin OFM Cap ir fr. Nicholas Polichnowski TOR 3

