ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Rugpjučio 24-25 d. Pakutuvenuose (Plunges r.) vyks
rekolekčijos OFŠ brolijų kandidatams ir visiems besidomintiems
prančiskonisku dvasingumu ir pasaukimu. Rekolekčijas ves
načionalinis dvasinis asistentas br. kun. Antanas Bluzas OFM ir
načionaline ministre Virginija Mičkute OFŠ. Kandidatus
rekolekčijose turi lydeti vietines brolijos ugdymo magistras arba
kitas uz jų ugdymą atsakingas amzinųjų įzadų brolijos narys.
Auka uz rekolekčijas – 15 Ėur vienam asmeniui. Reikia atsivezti
savo brevijorių (jei turite), rozinį, Šventąjį Rastą, rasymo priemonę ir uzrasus,
skanestų saldziam stalui, savo palapinę (jei neturite, bus galimybe gyventi po
stogu), miegmaisį, kilimelį, siltą apklotą ir maudymosi reikmenis. Prasome
vietinius ugdymo magistrus savo brolijų kandidatus į rekolekčijas
uzregistruoti iki rugpjučio 12 d. el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com.

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 69 (2019 m. rugpjutis)

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad per maldos bei meiles gyvenimą seimos vis labiau taptų „zmogiskumo
mokyklomis“.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz kapitulas Paragvajaus ir Šlovakijos načionalinese brolijose. „Tėve mūsų..“
Uz regionines kapitulas – rugpjučio 17 d. Kaune ir rugsejo 14 d. Vilniuje. Uz
rugsejo 21 d. Kaune vyksiančią Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
Načionalinę kapitulą. Uz rugsejo 28 d. vyksiančią Lietuvos prančiskoniskojo
jaunimo brolijos Rinkimų asambleją.
Uz OFŠ Regulos ir Generalinių Konstitučijų vertimo į lietuvių kalbą
redakčijos darbo grupę. Ateik, sventoji isminties Dvasia!
KONTAKTAI

Ėl.pastas: ofs.lietuvoje@gmail.com; internete – www.ofs.lt; fb.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 )

4

„Bet šv. Pranciškus visas viltis sudėjo į Viešpatį Jėzų Kristų,
kuris yra visų tvarinių šeimininkas.“ (Žiedeliai, 21)

EKOLOGIŠKIAUSIOS OFS-JAUPRA BROLIJOS KONKURSAS
Tarnavimo integraliai zmogaus pazangai dikasterija Vatikane kviečia svęsti
Kurinijos menesį, nuo rugsejo 1 d. iki spalio 4 d. meldziantis uz kuriniją ir
įvairiomis aplinkosauginemis iničiatyvomis praktiskai įgyvendinant
popieziaus Prančiskaus enčikliką „Laudato si“. Tuo tikslu Lietuvos
pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba skelbia
ekologiškiausios OFS-Jaupra brolijos konkursą!
Visą rugsejo menesį vietines OFŠ ir Jaupra brolijas kviečiame kurybingoms
aplinkosauginems iničiatyvoms! Jusų iničiatyvos gali buti labai įvairios –
sukurti nuotaikingą edukačinį filmuką klimato kaitos, atliekų problemos,
biologines įvairoves ar kitu klausimu, organizuoti praktinę akčiją (pvz. savaitę
be automobilio ar mesos), pakviesti parapijiečius diskusijai apie savo
ekologinio pedsako sumazinimą, pravesti aplinkosauginę pamokelę Pirmosios
Komunijos ar kitoms vaikų grupems ir pan.
Šavo brolijoje vykdomų aplinkosauginių iničiatyvų aprasymus su
nuotraukomis ar vaizdo klipais iki rugsejo 30 dienos siųskite el. pastu:
ofs.lietuvoje@gmail.com. Špalio 1-3 dienomis interneto puslapyje ofs.lt bus
paskelbtas balsavimas, o spalio 4 d., per sv. Prančiskaus sventę, Lietuvos
pasauliečių prančiskonų ordino Načionaline taryba paskelbs ekologiskiausią
2019 metų OFŠ arba Jaupra broliją ir ją apdovanos spečialiais prizais.
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: Visa kūrinija, šlovink Viešpatį!
Šventasis Prančiskus praleido daug valandų
pamokslaudamas zvirbliams ir kalbedamas su
Gubijo vilku. Daugeliui zmonių Prančiskus yra
pauksčių ir bičių sventasis. Uz tokio paprasto
paaiskinimo slypi gilus tikejimas ir kryptingumas
zmogaus, gyvenusio tiesoje su Dievu ir visa Jo
kurinija. Prančiskus suprato, kad zmonems patiketa valdyti visą zemę. Tačiau
jam taip pat buvo aisku, kad tai nesuteike teises zudyti del malonumo, griauti
ką panorejus, veikiau tai buvo įpareigojimas ismintingai rupintis kitais
padarais, ne isnaudoti visą gamtą savo reikmems, o tinkamai priziureti Dievo
tvarinius.
Dievas sukure visą tikrovę ir daiktus, gyvus ir negyvus, kad visi
sugyventų kartu bendram labui. Paskutiniesiems Dievo sutverimams,
zmonems, ir buvo patiketa valdyti likusią kuriniją. Daznai yra nesuprantama
„viespatavimo“ reiksme. Kai kas mano, kad visa yra jų nuosavybe, tačiau is
tikro valdo Dievas. Žmones, kad ir labai neilgai dalindamiesi mazyte sios
visatos dalimi, galetų atsilyginti visoms nykstančioms gyvybes formoms uz jų
teikiamą dziaugsmą. Tačiau jie leidzia sau naudotis zemes istekliais
neatsizvelgdami į ateisiančių kartų poreikius.
Pasauliečiai prančiskonai pasaukti įsigilinti į teisingą Prančiskaus santykį
su Dievu ir visa Dievo kurinija. Jie kviečiami sekti tokiu pavyzdziu ir
pritaikyti savo gyvenime. Pasauliečiai prančiskonai turetų pirmieji stengtis
gerinti aplinką, nekeldami pavojaus zmogaus gyvybei. Visada reiketų siekti
nuosaikaus kompromiso. Prančiskui tai pavyko prisijaukinant gamtą, o
pasauliečiams prančiskonams vertetų sekti jo pavyzdziu. Visa kurinija yra
Dievo dovana. Žmones neturi teises jos naikinti be jokios priezasties. Tokią
nuostatą savo pačių elgesiu pasauliečiai prančiskonai turetų skleisti kitiems.

nepaliaujamai slovinti savo Kureją ir visuomet jį myleti, nes jis jums dave
plunksnas prisidengti, sparnus skraidyti ir dar suteike visa, ko tik jums reikia. Is
visos savo kurinijos Dievas jus labiausiai apdovanojo ir skyre skraidyti dangaus
skaidrybese, nes jus nei sejate, nei pjaunate, o jis ir be jusų rupesčio jus saugo ir
globoja“. Kaip jis pats ir buvę broliai pasakojo, tatai girdedami pauksteliai visų
nuostabai pradejo visaip dziaugtis: tiesti kaklelius, skesti sparnelius, verti
snapelius ir į jį spoksoti. Paskui jis praejo keletą kartų tarp jų, liesdamas savo
abitu jų galveles ir kunelius. Galop juos palaimino ir perzegnojęs dave leidimą
skristi kiton vieton. Tad palaimintasis tevas su savo bičiuliais trauke savo
keliais dziugaudamas ir dekodamas Dievui, kurį nuolankiai ispazįsta ir pagerbia
visi tvariniai.
Tomas Celanietis „Šventojo Pranciškaus pirmasis gyvenimas“, 58

Šv. Prančiskus mate, kad gamta yra nelaiminga ir kenčianti, kad ji tyliai
saukiasi zmogaus pagalbos ir laukia savo isvadavimo. Ir sventasis ją vadavo: jis
maitindavo ziemą zvirblius ir bites, atpirkdavo vezamus parduoti eriukus,
pakeldavo nuo tako kirminą, neleisdavo pjauti zoles ir gesinti ugnies. [...]
Gilus zmogaus sargiskumo pajautimas padare, kad ir artimas, kurį Kristus
liepe mums myleti, sv. Prančiskui buvo ne tik kiekvienas zmogus, bet ir
kiekvienas kitas Viespaties padarelis. Šavo broliais bei seserimis sventasis
vadino saulę ir zemę, menulį ir zvaigzdes, veją ir debesis, fazaną, vyturiuką ir
ziogą. „Ligi pat kirmelaičių sieke jo meile“ (Celano 105). […]
[...] Šv. Prančiskus yra laikomas poetu, isreiskusiu savo kuriniuose
renesansinį gamtos jausmą ir Provanso kalnelių grozį. Jis yra laikomas
pirmuoju, kuris nusikratęs viduramzių niurumu ir isvydęs gamtą tokią, kokia ji
yra savo puosnybeje, didesneje negu „Šaliamonas visoje savo
garbeje“ (Mt 6, 29). Musų dienų akimis ziurint, Šv. Prančiskus „nebuvo vienas is
visados pavargusiųjų, kurie vis labiau ir labiau pasilieka be dziaugsmo“. Ne, „jis
ejo pievos pakrasčiu ir kalbejosi su mazomis gelelemis kaip su mazesniaisiais
broliais... Jis atejo, sis rudasis lakstingalų brolis, ir gyveno kaip pavasaris, zeme
stebedamasis, geredamasis ir dziaugdamasis“ (R. M. Rilke).

Teresa V. Baker OFS „Gyvenimas pagal Evangeliją“, 76 p.

Antanas Maceina „Saulės giesmė“, 18-19 p.

Po to, kai prie brolių, kaip jau buvo pasakota, prisidejo nemazas burys
vyrų, palaimintasis tevas Prančiskus iskeliavo prie Špoleto slenio. Netoli
Bevanjos priejo vietovę, kur buvo suguzeję devynios galybes įvairiausių
pauksčių: karvelių, varnų ir dar kitokių, zmonių kovais vadinamų.
Palaimintasis Dievo tarnas Prančiskus buvo umaus budo zmogus, ypač
prieraisiai ir svelniai mylejęs zemesniąją bei neprotingąją kuriniją, todel, vos
tik pamatęs paukstelius, tekinas prie jų nubego. Gana arti prisiartinęs ir
pastebejęs, kad anie jo laukia, senu papratimu juos pasveikino. Tačiau
netiketai nustebęs, kad pauksčiai, priesingai nei visuomet, nepakilo sprukti,
guviai apsidziauge ir nuolankiai jų paprase pasiklausyti Dievo zodzio. Daug
2 jiems kalbejęs galiausiai stai ką pridure: „Mano broliai sparnuočiai, jus turite

Klausimai apmąstymui:
1. Kuo sv. Prančiskaus brolyste su visa kurinija skiriasi nuo pagoniskos
pasauleziuros?
2. Pasidalinkite jums rupimomis aplinkos problemomis ir aptarkite, kaip
galetumete kartu jas spręsti.
3. Kaip aplinkos ekologija yra susijusi su „sirdies ekologija“?
Šventasis Raštas ir Pranciškoniškieji šaltiniai:
OFŠ Regula 18, Generalines Konstitučijos 18 st.
Šventojo Prančiskaus ziedeliai, 21
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