ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Rugpjučio 18 – lapkričio 18 d. Prančiskoniskosios seimos
Karalienes ikona lankosi Šlovakijos OFŠ načionalineje
brolijoje. Ikona Regina Familiae Franciscanae buvo sukurta
Lietuvoje, rengiantis III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresui.
Nuo 2018 m. kovo 17 d., kai buvo pasventinta Medininkuose,
Prančiskoniskosios seimos Karalienes ikona jau aplanke
Lietuvos, Ukrainos, Latvijos ir Šveičarijos brolijas. Kviečiame
jungtis į per Ėuropą nusidriekusį tarptautinį maldos tinklą,
sestadieniais asmeniskai ar brolijose meldziantis Švč. M. Marijos septynių
dziaugsmų rozinį uz visą Prančiskoniskąją seimą.
Visą rugsejo menesį vyksta ekologiskiausios OFŠ-Jaupra brolijos
konkursas! 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 d. interneto puslapyje ofs.lt bus paskelbtas
balsavimas, o spalio 4 d. Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino Načionaline
taryba apdovanos ekologiskiausią 2019 metų OFŠ arba Jaupra broliją.

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad politikai, mokslininkai ir ekonomistai bendradarbiautų siekdami
apsaugoti juras ir vandenynus.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz kapitulas Australijos, Ėkvadoro, Naujosios Zelandijos ir Lenkijos
načionalinese brolijose. „Tėve mūsų..“
Uz rugsejo menesį vyksiančias Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
IX Načionalinę kapitulą ir Lietuvos Jaupra brolijos Rinkimų asambleją.
KONTAKTAI
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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 )

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 70 (2019 m. rugsejis)

Tema: Rožinio džiaugsmo slėpiniai
pagal encikliką „Laudato si“
Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija
Vatikane kviečia švęsti Kūrinijos mėnesį, nuo rugsėjo 1 d. iki
spalio 4 d. meldžiantis už kūriniją ir įvairiomis
aplinkosauginėmis iniciatyvomis praktiškai įgyvendinant popiežiaus Pranciškaus
encikliką „Laudato si“. Šį mėnesį kviečiame brolijas melstis rožinį kūrinijos
išsaugojimo ir atsiteisimo už padarytą žalą intencija, kartu apmąstant džiaugsmo
slėpinius pagal encikliką „Laudato si“, kad būtume įkvėpti eiti iš žodžių į gyvenimą.
Pirmasis slėpinys: APREIŠKIMAS (Lk 1, 26-28. 31-38)
„Tebūna man, kaip tu pasakei.“ Tai yra laisvas kurinio atsakymas į Kurejo
dovaną, isreiskiantis prieinamumą ir atvirumą, kad Dievo Dvasios galia galetų
įvykti stebuklas. Kurinija, Kurejo meiles darbas, turi savo prigimtinius įstatymus,
kuriuos gerbia net pats Dievas: Jis nepazeidzia naturalios harmonijos, esančios jo
kurinyje. Tik zmogiskojo kurinio laisva valia, kurią jis padaro prieinamą Dievo
valiai, suteikia galimybę padaryti pokyčius istorijoje. Šiandien Dievo Dvasios
įkvepimai zadina mumyse supratimą, kad turime istarti dosnų „taip“, kartais ir
kartu su auka, kad issaugotume ir rupintumes kurinijos harmonija.
Kaip sako popiezius Prančiskus: „žinome, kad dalykai gali keistis. Kūrėjas mūsų
neapleidžia, nesitraukia nuo savo meilės plano, nesigaili mus sukūręs. Žmonija dar
neprarado
gebėjimo
bendradarbiauti
statydinant
mūsų
bendruosius
namus“ (LŠ 13). „Žmogus vis dar geba įsikišti teigiama linkme. Sukurtas mylėti
žmogus, nepaisant viso jo ribotumo, visada geba parodyti dosnumo, solidarumo bei
rūpinimosi gestų“ (LŠ 58).
Tad bukime skelbejai, kad „naujas dangus ir nauja žemė“ (Apr 21, 1) yra
įmanomi; bukime vilties nesejai ir pokyčio liudytojai, judinami Šventosios
Dvasios.
Antrasis slėpinys: APLANKYMAS (Lk 1, 39-41)
„Skubiai iškeliavo“. Marija, savo butyje isgyvenanti Gyvojo Dievo patirtį, mums
rodo esminę santykių ir bendravimo kurinijos dinamikoje vertę. Naturalus
gyvenimas Zemeje yra įmanomas tik esant harmoningiems santykiams ir sveikai
(ekologiskai) komunikačijai tarp kiekvienos gyvos butybes ir aplinkos bei tarp
gyvųjų. Taip pat kurinijos dinamiskumą skatinantis gyvenimas perduodamas kaip
dvasine jega per zodį: „išgirdo sveikinimą ir pasidarė kupina Šventosios Dvasios“,
kuri yra musų jegų saltinis (plg. Iz 40, 28-31).
[nukelta į 2 p.]
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[tęsinys, pradžia 1 p.]

Popiezius Prančiskus mums primena, kad Dievas „įspaude“ Švenčiausiosios
Trejybes dinamiką į kuriniją ir atkakliai tvirtina, kad „viskas yra susiję“ (LŠ 91,
116, 117, 138, 240). „Tai ne tik skatina stebėtis daugialypiais kūrinių saitais, bet ir
verčia atrasti raktą savo paties įgyvendinimui. Juk žmogus auga, bręsta ir šventėja
tiek, kiek įsitraukia į santykį, kai išeina iš savęs gyventi bendrystėje su Dievu, su
kitais ir su visais kūriniais. Taip jis į savo egzistenciją įsileidžia trejybinę dinamiką,
Dievo jam įspaustą per sukūrimą. Visa yra susiję, ir tai kviečia mus ugdyti
pasaulinio solidarumo dvasingumą, kylantį iš Trejybės slėpinio“ (LŠ 240).
Bukime kaip Marija: greiti skelbti Dievo galybę ir perkeisti kuriniją.
Trečiasis slėpinys: JĖZAUS GIMIMAS (Lk 2, 1-7)
Ėvangelijos pagal Joną pradzia mums duoda raktą. Pradzioje buvo Zodis...
Zodis buvo Dievas ir per Jį visa atsirado. Pasaulis buvo sukurtas del Jo, Jame buvo
gyvybe, Zodis tapo kunu ir gyveno tarp musų, Jis buvo pasaulyje, bet pasaulis Jo
nepazino.
Šiandien vel esame pasirinkimo akivaizdoje: galime priimti Zodį, kuris yra
tikroji sviesa, apsviečianti musų sązines ir priverčianti mus suvokti radikalaus
pasikeitimo, ekologinio atsivertimo pagarbos kurinijai link svarbą, butinybę
saugoti musų bendruosius namus ir pazeidziamiausias bei nepalankioje padetyje
esančias sios Zemes butybes. Arba galime nepaisyti daiktų tikroves, paneigti
tiesos sviesą (pas savuosius atejo, o savieji Jo neprieme).
Popiezius Prančiskus mums primena: „Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir
viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį.
Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų
neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė
visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!“ (LŠ 245).
Leiskime, kad Zodis įeitų į musų istoriją, kad gimtų musų sązinese, nes
zinome, kad, nepaisant visko, tamsa neuzgoze Dievo Zodzio sviesos (plg. Jn 1, 5).
Ketvirtasis slėpinys: PAAUKOJIMAS (Lk 2, 22-23)
„Kaip parašyta Viešpaties Įstatyme“. Šenoveje nuodeme buvo susijusi su
sugriovimu: santykio tarp Dievo ir zmogaus, tarp kurinio ir Kurejo. Šis
sulauzymas turejo kosmines pasekmes: daiktai prarado savo harmoniją. Tai ir
yra gimtoji nuodeme, apie kurią pasakoja Pradzios knyga, pateikianti tai kaip
metaforą apie prarastą rojų: „Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode,
kad jį dirbtų ir juo rūpintųsi“ (Pr 2, 15), tačiau zmogus nepakluso. Mums,
kriksčionims, sio rysio atkurimas yra suprantamas kaip Jezaus Kristaus sudaryta
Naujoji Šandora. Iki Jezaus vienas is budų apsivalyti nuo nuodemių buvo atlikti
nustatytas apsivalymo apeigas – aukojimus. Toks apsivalymas nuvalydavo
nuodemes ir sugrązindavo kurinį jo Kurejui. Taigi paaukojimas ritualiskai mus
sugrązina Tam, kuriam priklausome. Paaukojimas ir pasventinimas eina kartu.
Pasventinimą reikia matyti kaip harmonijos kurinijoje ir su Dievu isgyvenimą.
Jezaus gyvenimas yra aiskus paaukojimo ir pasventinimo pavyzdys. Mums tai
primena popiezius Prančiskus: „Jėzus gyveno visiškoje darnoje su kūrinija, ir
žmonės stebėjosi: „Kas jis per vienas, kad net vėjai ir marios jo klauso?“ (Mt 8, 27).
2 Jis nepriminė nuo pasaulio atsiskyrusio asketo ar malonių gyvenimo dalykų priešo.

Apie save yra pasakęs: „Atėjo Žmogaus Sūnus, valgantis ir geriantis, tai jie sako: Štai
rijūnas ir vyno gėrėjas“ (Mt 11, 19). Jėzus darbuodavosi savo rankomis kasdien
prisiliesdamas prie Dievo sukurtos materijos bei kaip amatininkas teikdamas jai
formą. Pažymėtina, kad didžioji jo gyvenimo dalis ir buvo skirta tam darbui, gyvenant
paprastą gyvenimą, nekeliantį jokios nuostabos: „Argi jis ne dailidė, ne Marijos
sūnus?“ (Mk 6, 3)“ (LŠ 98).
Neturime daryti didzių dalykų, kad pasvęstume savo gyvenimą Zemes
isgelbejimui. Turime buti kaip Jezus, perimti jo dvasingumą: gyventi paprastumu,
dirbant, saikingai megaujantis zemes teikiamomis gerybemis, ir virs visko, visada
pripazįstant, kad „maziau yra daugiau“, stengiantis atkurti teisingus santykius tarp
zmonių, zemes ir Kurejo. Toks ekologinis atsivertimas gali isgydyti ir isgelbeti
kuriniją.
Penktasis slėpinys: ATRADIMAS ŠVENTYKLOJE (Lk 2, 42-46)
Jezus mums parodomas toks, koks yra – tikras zmogus (ir tikras Dievas), kuriam
reikia mokytis, kad augtų, bręstų ir duotų daug vaisių. Jis mokosi klausydamasis ir
klausinedamas kitų. Vel santykiai: mokymasis yra vienas is santykių, pagrįstas
pasikeitimu ziniomis, įgudziais, tečhnikomis, kultura, menu, tikejimu. Jis reikalauja
paprastumo, nuolankaus pripazinimo, kas esame, buti abiem kojom ant zemes.
Negalvojant, kad jau viską zinome, ir tuo pat metu nemanant, kad esame nieko
verti. Jezus mums parodo, kad „nuolankumas yra vaiksčiojimas tiesoje“.
Popiezius Prančiskus taip pat mums demonstruoja, kad turime mokytis is kitų,
noredami geriau daryti dalykus. Geriausias to pavyzdys yra pirmasis „Laudato si“
skyrius: popiezius pasitelkia mokslą, kad padetų suprasti, kokią zalą padareme
seseriai ir motinai Zemei. Dar nezinome visko, bet mokslines priemones gali buti
naudingos mums, norint tinkamai diagnozuoti ir uztikrintai veikti priimant
geriausius sprendimus. Neigti mokslinius faktus, kurie mums atskleidzia aplinkos
buklę, kaip, pavyzdziui, klimato kaitą, vadinasi atsisakyti galimybes augti, bręsti ir
duoti gerų vaisių metui atejus.
Taip pat popiezius mums rodo, jog mokslas turi mokytis ir is kitų isminties
saltinių, suteikiančių prasmę ir kryptį mokslo zinioms, jeigu norime tarnauti
zmogui kaip visumai: „Pažinimo fragmentacija naudinga siekiant konkretaus
taikymo, tačiau neigiamai atsiliepia visumos, daiktų santykių tarp savęs, erdvaus
horizonto suvokimui, kuris tampa nesvarbus. Šitai dažnai trukdo surasti tinkamus
būdus sudėtingiausioms dabartinio pasaulio problemoms, pirmiausia aplinkos ir
vargšų, spręsti, mat prie jų nevalia artintis vadovaujantis tik viena perspektyva ar tik
vienos rūšies interesais. Mokslas, pretenduojantis pateikti didžiųjų klausimų
sprendimus, neišvengiamai turi atsižvelgti į visa tai, ką pažinimas sukūrė kitose
žinojimo srityse, įskaitant filosofiją ir socialinę etiką. Tačiau taip šiandien veikti
sunku. Todėl neįmanoma pažinti nė tikrųjų etinių horizontų, kuriuos derėtų turėti
prieš akis. Gyvenimas virsta atsidavimu technikos, laikomos pagrindine egzistencijos
aiškinimo priemone, sąlygojamoms aplinkybėms. Konkrečioje tikrovėje, su kuria
susiduriame, regime įvairius klaidą rodančius simptomus – prastėjančią aplinką,
baimę, gyvenimo prasmės ir bendro gyvenimo stygių“ (LŠ 110).
Bukime kaip Jezus: pasiruosę klausytis, kad mokytumes, klausti, kad augtume,
bręstume ir duotume gerų vaisių metui atejus.
Tekstą parengė Monika Midverytė OFS 3

