ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Gavome CIOFŠ Šekretoriato pranesimą, kad 2020 m. rugsejo 18-20 d.
Kaune vyksiančiai Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino VII Načionalinei
rinkimų kapitulai pirmininkaus Pasauliečių prančiskonų ordino generalinis
ministras Tibor Kauser OFŠ, o Generalinių dvasinių asistentų konferenčijai
(CAŠ) atstovaus br. Alfred Parambakathu OFM Conv. Kviečiame visus
melstis uz sį naują načionalines brolijos etapą!
Vasario 22 d. Kaune, svečių namuose „Domus Pačis“ vyks
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino VIII Nacionalinis
ugdymo seminaras. Dalyvavimas seminare privalomas
regioninių ir vietinių brolijų ministrams (jiems negalint, turi
atvykti vičeministrai) bei ugdymo magistrams. Šiemet vel
sudarome galimybę načionaliniame ugdymo seminare dalyvauti visiems
norintiems amzinųjų įzadų nariams. Registračija į seminarą vyksta per
regioninius ministrus, kurių prasome el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com iki
vasario 15 d. atsiųsti savo regiono atstovų sąrasą. Šeminaro dalyviams bus
bendri pietus (galima prisideti 4 Ėur auka ir skanestais saldumynų stalui).
Kviečiame visus pasauliečius prančiskonus įsigyti naujausią
Prančiskoniskųjų saltinių serijos knygą „Brolio Jordano kronika“, o taip pat
1995 m. isleistus „Prančiskaus Asyziečio Rastus“. Vieneto kaina – 5 Ėur.
Brolijas, kurios noretų savo narių ugdymui sių knygų įsigyti didesniais
kiekiais, prasome kreiptis el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com.
Kovo 13-15 d. Vilniaus Bernardinų baznyčioje vyks metinis Lietuvos
prančiskoniskojo jaunimo susitikimas tema „Jūs – žemės druska ir pasaulio
šviesa“. Į susitikimą kviečiami ne tik Lietuvos Jaupra brolijos nariai, bet ir
OFŠ broliski vadovai, besiruosiantys Pazadui bei visi besidomintys Jaupra
jaunuoliai. Registruotis į renginį galima internetiniame puslapyje jaupra.lt.
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 (8 699 13671; 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:
Vilniaus regiono – Roma Rasachackienė OFS (8 614 26887; romras@gmail.čom)
Kauno regiono – Marijona Sinkevičienė OFS (8 658 83586; marsinkev@gmail.čom )
Telsių regiono – Rimantas Radzevičius OFS (8 687 51325; rad.rimantas@gmail.čom)
Šiaulių-Panevezio regiono – Gražina Stravinskaitė OFS (8 612 51367; strasile@gmail.čom )
Vilkaviskio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudzevičius@gmail.čom )

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 75 (2020 m. vasaris)

„Su tokiu nepaprastu tikėjimu
šv. Pranciškus drąsiai išėjo pasitikti vilko.“
(Žiedeliai, 21)

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad butų isgirstas brolių migrantų, nusikalstamos prekybos aukų,
balsas ir į jį butų atsizvelgta.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz kapitulas Nigerijos ir Venesuelos načionalinese brolijose. „Tėve
mūsų..“
Uz vasario 22 d. vyksiantį Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
VIII Načionalinį ugdymo seminarą.
Uz OFŠ Regulos ir Generalinių Konstitučijų vertimo į lietuvių kalbą
redakčijos darbo grupę. Veni Šančte Špiritus!
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: REKOMENDACIJA VIETINIŲ BROLIJŲ
TARYBOMS DĖL NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO Į
LIETUVOS PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINĄ
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Atsižvelgdama į esamas naujų narių priėmimo tendencijas ir su ugdymu
susijusius iššūkius vietinėse OFS brolijose bei suprasdama vietinėms taryboms
tenkančią didelę atsakomybę, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė
taryba nutaria pateikti rekomendacijas dėl naujų narių priėmimo į Lietuvos
pasauliečių pranciškonų ordiną, skirtas vietinių brolijų taryboms tinkamai ištirti
kandidatų pranciškonišką pašaukimą ir tinkamumą.
Remiantis Pasauliečių prančiskonų ordino Reguloje ir Generalinese
Konstitučijose bei Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino Načionalineje
ugdymo programoje nurodomais stojimo į Ordiną reikalavimais ir pasaukimo
zenklais bei ilgamete praktine patirtimi, zemiau nurodomos būtinosios asmens
charakteristikos ir priėmimo į Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordiną sąlygos:
1. Atitikimas Regulos ir Generalinių Konstitucijų reikalavimams.
Priemimo sąlygos: ispazinti katalikų tikejimą, buti priemusiam Šutvirtinimo
sakramentą arba jį priimti iki pradinio ugdymo laikotarpio pradzios, gyventi
bendrysteje su Baznyčia, buti gero moralinio elgesio, rodyti aiskių pasaukimo
zenklų (plg. GK 39.2). Asmuo, kuris del kanoninių kliučių negali priimti
sakramentų, neatitinka stojimo į Ordiną reikalavimų. Šituačijai pasikeitus ir
nelikus kanoninių kliučių, jis gali ruostis Pasauliečių prančiskonų ordino
įzadams.
2. Pranciškoniškas pašaukimas. Butina įsitikinti, ar kandidatas supranta,
kad Pasauliečių prančiskonų ordinas nera viena is daugelio maldos grupių, bet
savitas pasaukimas (plg. GK 2.1) ir viso gyvenimo įsipareigojimas (plg. Regula,
23). Atkreiptinas demesys, ar kandidatas noriai dalyvauja vietines, regionines ir
načionalines brolijos gyvenime, ar turi troskimą apastalauti, ar siekia
intensyvesnio maldos gyvenimo ir aktyviai dalyvauja ugdymo susitikimuose.
Įsitraukimas į vietinę broliją ir dalyvavimas jos gyvenime yra priklausymo
Pasauliečių prančiskonų ordinui esme (plg. GK 53.3), nes OFŠ pasaukimas – tai
pasaukimas gyventi Ėvangelija brolijoje (plg. GK 3.3).
3. Imlumas ugdymui. Nuo įstojimo į broliją prasideda ugdymo, kuris turi
tęstis visą gyvenimą, kelias (plg. GK 37.2). Brolijos kandidatas turi praktikuoti
paklusnumą, buti atviras ir imlus ugdymui, todel atkreiptinas demesys į
kandidato amzių, nes su amziumi susiformavusi asmenybe ir nuostatos gali buti
kliutis kokybiskam ugdymui.
4. Gebėjimas aktyviai dalyvauti brolijos gyvenime ir misijose. Pasauliečių
prančiskonų pasaukimas yra neatsiejamas nuo aktyvaus apastalavimo ir
tarnystes, todel nauji brolijos nariai turi buti pakankamai sveiki ir pajegus
įsitraukti į vietines brolijos bei Ordino vykdomas misijas. Butina įsitikinti, ar
kandidato amzius arba rimta fizine negalia nera kliutis aktyviai dalyvauti brolijos
gyvenime ir misijose, načionaliniuose bei regioniniuose renginiuose ir kituose
svarbiuose įvykiuose.
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5. Tinkama psichinė sveikata. Pasitaiko atvejų, kai protinę bei psičhinę negalią
ar kitus ilgalaikius sunkius psičhikos sutrikimus turintys asmenys iesko prieglobsčio
baznytinese bendruomenese, o taip pat ir vietinese OFŠ brolijose. Tokius zmones
brolija gali bendru sutarimu globoti, tačiau protine negalia yra kliutis ruostis OFŠ
įzadams ir juos duoti, nes toks zmogus negali sąmoningai prisiimti viso gyvenimo
įsipareigojimo. Todel, iskilus dvejonei del konkretaus kandidato psičhines sveikatos,
vietines brolijos taryba gali prasyti pateikti medičininę seimos gydytojo ar psičhiatro
pazymą apie asmens sveikatą (plg. CIC 642).
6. Laisva valia ir stojimo į OFS rimtumas. Įzadai yra iskilmingas baznytinis
aktas ir nuolatinis įsipareigojimas (plg. GK 42), todel turi buti atliekami laisva valia.
Butina kandidatą supazindinti su stojimo į Pasauliečių prančiskonų ordiną rimtumu
ir įsitikinti, kad jis nedaro sprendimų paveiktas kitų asmenų įtakos ar moralinio
spaudimo (plg. GK 38.1).
7. Dvasinė branda. Kadangi pasauliečių prančiskonų pasaukimas neatsiejamas
nuo aktyvaus sakramentinio gyvenimo ir tarnystes Baznyčioje, kandidatas turi buti
įsisaknijęs Katalikų Baznyčios tikejime. Remiantis pasvęstojo gyvenimo patirtimi,
nerekomenduojama priimti į broliją asmens, neseniai patyrusio atsivertimą ir
zengiančio pirmuosius tikejimo zingsnius. Rekomenduojama, kad į Ordiną stojantys
asmenys bent dvejus metus dalyvautų Katalikų Baznyčios gyvenime. Tai pades jiems
brandziau įvertinti ir prisiimti viso gyvenimo įsipareigojimą.
8. Emocinė, intelektualinė ir socialinė branda. Viso gyvenimo įsipareigojimui
taip pat yra reikalinga tam tikra emočine, intelektualine ir sočialine branda. Dera
atkreipti demesį į tai, ar kandidatas yra emočiskai stabilus, ar nera linkęs
konfliktuoti arba vengiantis bendrauti. Norint geriau pazinti zmogų, dera pasidometi
jo issilavinimu, profesija, gyvenimo budu ir sočialine padetimi. Jeigu kandidatas yra
labai jauno amziaus, per pokalbį butina įsitikinti, ar jis jau yra atradęs gyvenimo
pasaukimą, ar jo tebeiesko. Pastaruoju atveju rekomenduojama jaunuolį nukreipti į
Prančiskoniskojo jaunimo (Jaupra) broliją. Jeigu netoliese Jaupra brolijos nera,
rekomenduojama pasiulyti tokiam kandidatui ilgiau pabuti salia OFŠ brolijos.
Norintis duoti amzinuosius įzadus narys turi tureti pilnus 21 metus ir bent vienerius
metus aktyviai dalyvauti pradiniame ugdyme.
9. Sutuoktinio nuomonė. Jeigu į Ordiną stojantis asmuo yra sudaręs baznytinę
Šantuoką, reiketų pasiteirauti, ar sutuoktinis (-e) nepriestarauja tokiam
pasirinkimui. Jeigu kandidato sutuoktiniui (-ei) kyla klausimų apie Ordiną ir
kandidato įsipareigojimus, tuomet dera pasikalbeti ir issklaidyti bet kokius
neaiskumus. Jei tik įmanoma, butina skatinti, kad į Ordiną ateitų abu sutuoktiniai
kartu.
Uz kandidatų pasaukimo istyrimą yra atsakinga visa vietines brolijos taryba. Pries
priimdama sprendimą del asmens tinkamumo, taryba turi isklausyti ugdymo
magistro ir dvasinio asistento įzvalgas. Šių rekomendačijų tikslas – padeti vietinių
brolijų taryboms priimti sprendimus del kandidatų tinkamumo OFŠ pasaukimui. Jos
yra bendrojo rekomendačinio pobudzio, todel vietinems taryboms paliekama teise ir
atsakomybe spręsti del daromų isimčių. Daromos isimtys negali priestarauti
Katalikų Baznyčios kanonų teises ir Pasauliečių prančiskonų ordino teises normoms.
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos
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