ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Pranešame, kad Pašauliečių prančiškonų ordino generalinio miništro Tibor
Kaušer OFS prašymu buvo pakeišta Načionalineš rinkimų kapituloš data.
Lietuvoš pašauliečių prančiškonų ordino X Načionaline kapitula ir
VII Načionaline rinkimų kapitula vykš 2020 m. rugšejo 25-27 d. Kaune, švečių
namuoše „Domuš Pačiš“. Kapitulai pirmininkauš generaliniš miništraš Tibor
Kaušer OFS, Generalinių dvašinių ašištentų konferenčijai (CAS) atštovauš
br. Alfred Parambakathu OFM Conv. Veni Sančte Spirituš!
2020 metaiš vykš tryš broliški ir paštoračiniai vizitai – geguzeš 1 d. Vilniauš
regionineje brolijoje, geguzeš 16 d. Kauno regionineje brolijoje ir birzelio 20 d.
Telšių regionineje brolijoje. Liepoš 4-6 d. „Angelų švetaineje“ prie Kryzių kalno
vykš III OFS ir Jaupra „Palapinių štovykla“. Spalio 24 – lapkričio 2 d.
planuojama Prančiškoniškošioš šeimoš piligrimine kelione į Ašyzių. Netrukuš
paširodyš daugiau informačijoš apie štovyklą ir piligriminę kelionę.
Balandzio 18 d., Dievo Gaileštingumo šavaiteš šeštadienį, Vilniauš regiono
taryba kviečia višuš OFS ir Jaupra nariuš šu šeimomiš atvykti į Vilnių. Siemet
šukanka 85 metai, kai 1935-aišiaiš, per Atvelykį šešerš Fauštinoš išpuoštaš
zolynaiš Dievo Gaileštingumo paveikšlaš buvo pirmąkart išštatytaš viešam
pagerbimui Aušroš Vartų koplyčioš lange. Sventeš programa: 12 val. Septynių
dziaugšmų prančiškoniškaš roziniš Aušroš Vartų koplyčioje; 13.30 val.
šv. Mišioš Dievo Gaileštingumo šventoveje, po jų – agape Lentvario Viešpatieš
Apreiškimo Svč. M. Marijai brolijoje. Tel. pašiteirauti: 8 614 26887.
Kovo menešį brolijoše renkamoš aukoš Lietuvoš pašauliečių prančiškonų
ordino šekretoriato adminištratoriauš pareigybeš išlaikymui. Rekvizitai:
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas, i. k 192084542; a/s LT28 7044 0600
0360 4017; AB SEB bankas, kodas 70440, paskirtis – Sekretoriato išlaikymui.
Viešpatš teatlygina višiemš, kurie prišidedate prie Ordino gyvybingumo!
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KONTAKTAI:
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas / Secular Franciscan Order in Lithuania
Vilniaus 2A, LT-97125 Kretinga, Lietuva; i.k.192084542; a/s LT28 7044 0600 0360 4017
ofs.lietuvoje@gmail.com; www.ofs.lt; FB: @ofs.lt / @reginafamiliaefranciscanae / @OFSYouFraCongress2018
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba:
Nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS (8 682 18060; o_virgute_yra@yahoo.com)
Nacionalinis viceministras diak. Nerijus Čapas OFS (8 699 13671; nerijus.capas@gmail.com)
Nacionalinė ugdymo magistrė Monika Midverytė OFS (8 678 22052; monikaofs@gmail.com)
Nacionalinė sekretorė Nijolė Raudytė OFS (8 618 10454; nijole.raudyte@gmail.com)
Nacionalinė ekonomė Natalija Verbickienė OFS (8 683 51789; natalija.verbickiene@gmail.com)
Nacionalinė broliška vadovė Ilona Keruckienė OFS (8 601 87818; ilonakeruckiene@gmail.com)
Nacionalinė Jaupra prezidentė Karolina Sutkutė (8 690 39722; sutkute.karolina@gmail.com)
Nacionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM (8 698 05526; antanasofm@gmail.com)
Nacionalinis dvasinis asistentas br. Piotr Strocen OFM Conv (8 601 74406; piotrstrocen@tlen.pl )
Regionų ministrai:
Vilniaus regiono - Roma Rasachackienė OFS (8 614 26887; romras@gmail.com)
Kauno regiono - Marijona Sinkevičienė OFS (8 658 83586; marsinkev@gmail.com )
Telšių regiono - Rimantas Radzevičius OFS (8 687 51325; rad.rimantas@gmail.com)
Šiaulių-Panevėžio regiono - Gražina Stravinskaitė OFS (8 612 51367; strasile@gmail.com )
Vilkaviškio regiono - Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudzevicius@gmail.com )

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIS Nr.76 (2020 m. kovas)

Šv. Pranciškus įteikia Regulą šv. Antanui Paduviečiui ir šv. Klarai
Colantonio paveikslas, 1445-1446 m., nacionalinis Kapodimontės muziejus Neapolyje

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad Baznyčia Kinijoje butų ištikima Evangelijai ir augtų vienybeje.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz kapitulaš Kolumbijoš ir Libano načionalineše brolijoše, uz Latakijoš
broliją Sirijoje. „Tėve mūsų..“
Uz kovo 13-15 d. Vilniuje vykštantį Lietuvoš prančiškoniškojo jaunimo
šušitikimą „Jūs – žemės druska ir pasaulio šviesa“.
Uz OFS Reguloš ir Generalinių Konštitučijų vertimo į lietuvių kalbą
redakčijoš darbo grupę. Veni Sančte Spirituš!
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: PRANCIŠKONIŠKA BROLIJOS BIBLIOTEKA
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinėje
ugdymo programoje numatyta literatūra, kurią naujokai turi
perskaityti ruošdamiesi OFS įžadams. Nacionalinė taryba skatina
brolijas steigti pranciškoniškas bibliotekėles ir kaupti narių
ugdymui reikalingą literatūrą. Kokios Pranciškoniškųjų šaltinių ir
kitos, papildomos literatūros knygos yra išleistos lietuvių kalba?
PRANCIŠKONIŠKIEJI ŠALTINIAI
Prančiškoniškieji šaltiniai (lot. Fontes franciscani) įpraštai škirštomi į triš
kategorijaš. Pirmoji – šv. Prančiškauš ir šv. Klaroš raštai, antroji – jų biografijoš,
trečioji – kronikoš ir įvairuš liudijimai.
Šv. Pranciškus Asyžietis, Raštai, Taura, 1995. Sv. Prančiškauš Ašyziečio
kuriniai yra nenykštančioš verteš. Sioje knygoje galite rašti šventojo rašytaš
regulaš, laiškuš, maldaš, kurioše atšiškleidzia plati ir mylinti Prančiškauš širdiš.
Klara Asyžietė, Laiškai, Regula ir Testamentas, Aidai, 1995. Klaroš
rašytiniš palikimaš nera dideliš. Još Regula, keturi laiškai palaimintajai Agnietei
iš Prahoš, teštamentaš, Palaiminimaš ir laiškaš šešeriai Ermentrudai Briugietei –
vieninteliai mumš zinomi raštai. Tai – kukluš još biografijoš liudytojai. Tačiau jaiš
iššakyta viša moterš, paširinkušioš šavo kelrodziaiš neturtą, škaištumą bei
klušnumą ir, kaip nuo pat pradzių buvo lemta, apšvietušioš pašaulį ryškia švieša,
religinio gyvenimo vizija.
Tomas Celanietis, Šventojo Pranciškaus pirmasis gyvenimas, Aidai,
2000. Tikšliai nezinome nei kokiomiš aplinkybemiš, nei kodel butent Tomui
Celaniečiui popieziuš pavede aprašyti Sv. Prančiškauš gyvenimą. Aišku, kad tai
pirma zinoma šventojo biografija. Tomaš kurį laiką patš gyveno šalia
Prančiškauš, bendravo šu jį pazinojušiaiš broliaiš, todel jo pašakojimaš
špalvingaš, gyvaš ir patikimaš.
Trijų draugų legenda, Katalikų pasaulio leidiniai, 2016. „Trijų draugų
legenda“ (Legenda trium sociorum) – išškirtiniš pašakojimaš apie šv. Prančiškauš
Ašyziečio gyvenimą. Cia šurinkti jo brolių, draugų, amzininkų atšiminimai
škaitytoją nukelia į autentišką viduramzių aplinką, vedzioja po Ašyzių ir jo
apylinkeš, kviešdami leištiš į prašmingą dvašinę kelionę šu šv. Prančiškumi,
išgirštančiu Dievo kvietimą, toliau ieškančiu šavo pašaukimo ir jį atrandančiu.
Brolio Jordano kronika, Katalikų pasaulio leidiniai, 2019. Pirmoji
lietuviškai išleidziama trečiajai, kronikų, grupei priškiriama prančiškoniškųjų
šaltinių šerijoš knyga. Broliš Jordanaš yra šv. Prančiškauš amzininkaš. Jiš
nebepriklaušo pirmųjų brolių grupei – tiemš, kurie apie šave šakydavo „meš,
kurie buvome šu juo“, bet yra pirmoš brolių prančiškonų kartoš naryš.
Šventojo Pranciškaus Žiedeliai, Taura, 1993 / Šventojo Pranciškaus
žiedeliai, Tyto alba, 2009. „Fioretti“ arba „Žiedeliai“ yra labiaušiai škaitoma
knyga apie maząjį Ašyziauš neturtelį. Joje randame viduramziaiš brolio Ugolino
šurinktuš pašakojimuš, kuriuoš nezinomam autoriui išvertuš iš lotynų kalboš į
2 šnekamąją kalbą, šie šušilauke didelio populiarumo jau XV amziuje.
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VADOVĖLIAI
Teresa V. Baker, OFS, Gyvenimas pagal Evangeliją: kiekvienai mūsų
gyvenimo dienai, PPA, 2008. Pradinio ir nuolatinio ugdymo gaireš Pašauliečių
prančiškonų ordino kandidatamš, naujokamš ir profešamš.
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija, Pasiruošimas Pažadui, 2012.
Lietuvoš prančiškoniškojo jaunimo (Jaupra) brolijų narių ugdymo vadoveliš.
PAPILDOMA LITERATŪRA
Maria Sticco. Šventasis Pranciškus Asyžietis, Katalikų pasaulio leidiniai,
2020. Sugebedama šudetinguš dalykuš perteikti šu tam tikru lengvumu ir poetine
išraiška, autore šumaniai aprepia platų tematinį lauką ir ištorinį kulturinį kontekštą,
pateikia ryškiuš pšičhologiniuš veikejų portretuš, o poškyrį uzbaigianti fraze ar zodiš
daznai atrodo tarši taikluš šuviš į dešimtuką.
G. K. Chesterton. Šventasis Pranciškus iš Asyžiaus, Bernardinai.lt, 2014.
Vieno iškiliaušių XX amziauš katalikų mąštytojų G. K. Cheštertono knyga apie
šv. Prančiškų – daugiau nei vien įprašta biografija. Nepakartojamaš autoriauš
rašymo budaš, zaizaruojantyš netiketi palyginimai ir metaforoš, zaišmingaš
pašakojimo štiliuš yra bene geriaušiaš įvadaš į Sventojo pašaulį šių laikų zmogui,
kuriš daznai patš nebezino, kuo tiki ir apškritai ar dar kuo norš tiki.
Eloi Leclerc, Neturtėlio išmintis, Katalikų pasaulis, 2000. Viena iš
populiariaušių jaunimui škirtų tokio pobudzio knygų Vakarų Europoje. Autoriuš
papraštaiš ir labai įtaigiaiš zodziaiš kalba apie ešminiuš dalykuš: meilę, dziaugšmą,
kantrybę, ištikimybę, tyrumą. Tai knyga apie šv. Prančiškauš dvašineš brandoš kelią.
Carlo Carretto, Aš, Pranciškus, Katalikų pasaulis, 1999. Knygoje Carlo
Carretto įtaigiai ir provokuojamai atškleidzia viduramzių šventojo Prančiškauš
Ašyziečio gyvenimą. Autoriuš prabyla patieš šventojo vardu, iškeldamaš daugybę
aktualių mušų laikų problemų.
Antanas Maceina, Saulės giesmė, Katalikų pasaulis, 1991. Autoriuš
pripazintaš vienu zymiaušių Lietuvoš mąštytojų, kurio kurybą labiaušiai pamego į
krikščioniškaš vertybeš bešiorientuojanti inteligentija. Sauleš giešmeje A. Mačeina
nešiulo ištorinio Sv. Prančiškauš Ašyziečio gyvenimo aprašymo, bet pateikia
filošofinę bei teologinę šio šventojo gyvenimo šklaidą.
Benvenutas Ramanauskas, OFM, Aš savo dalį atlikau, Franciscan Press, N.Y.
1983. Minint 800 metų šukaktį nuo šv. Prančiškauš gimimo, lietuviai prančiškonai
išleido daug metų brandintą knygą, rekolekčinio pobudzio škaitinių rinkinį. Knygoš
pavadinimui paširinkti šv. Prančiškauš zodziai, pašakyti broliamš mirtieš valandą.
Benvenutas Ramanauskas. Broliai, pradėkim, Franciscan Press, N.Y. 1976.
Minint 750 metų šukaktį nuo šv. Prančiškauš mirtieš, turime prieš akiš tevo
Benvenuto, lietuvio prančiškono, dovaną lietuviamš. Ir autoriuš, ir jo veikalaš alšuoja
patrauklia krikščionybe. Sirdimi galvojama apie Ašyziauš Beturtį, kuriam kurinija
buvo milziniška katedra, o zmoguš – pašauktaš buti kurinijoš dainiumi. Nešame
turtingi panašia raštija nei tremtyje, nei tevyneje.
Užduotis: Brolijoje pašidalinkite, kuriaš knygaš iš šio literaturoš šąrašo jau ešate
perškaitę. Keiškiteš turimomiš knygomiš, škaitykite ir per brolijoš šuširinkimuš
kartu aptarkite perškaitytaš knygaš. Įkurkite prančiškonišką brolijoš bibliotekelę,
kurioje butų kaupiama brolijoš narių ugdymui reikalinga literatura.
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