ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
CIOFS Sekretoriatas praneša, kad dėl su Covid-19 pandemija susijusių
priežasčių 2020 m. lapkričio 14-22 d. Romoje turėjusi vykti Pasauliečių
pranciškonų ordino XVI Generalinė kapitula ir VII Rinkimų kapitula yra
nukeliama į 2021 metus (tiksli data bus pranešta rugsėjo mėn.). Į 2021 metus
nukelta ir šių metų liepos 4-10 d. Meksikoje turėjusi vykti III Tarptautinė
pranciškoniškojo jaunimo asamblėja.
Pasauliečių pranciškonų ordino generalinio ministro Tibor Kauser OFS raštu
dėl Covid-19 pandemijos buvo pratęsti daugelio dabartinių nacionalinių tarybų
mandatai. Šiuo metu su CIOFS Prezidiumu yra derinama nauja Lietuvos
pasauliečių pranciškonų ordino X Nacionalinės kapitulos ir VII Nacionalinės
rinkimų kapitulos (kuri buvo suplanuota 2020 m. rugsėjo 25-27 d.) data.
Pasikeitė liepos mėnesį turėjusios vykti pasauliečių pranciškonų ir
pranciškoniškojo jaunimo stovyklos data. Informuojame, kad III OFS ir Jaupra
„Palapinių stovykla“ vyks 2020 m. rugpjūčio 21-23 d. „Angelų svetainėje“
prie Kryžių kalno. Netrukus pasirodys daugiau informacijos apie stovyklą.

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad šių laikų šeimas lydėtų meilė, pagarba ir patarimas.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Už OFS ir Jaupra narius, kuriuos palietė Covid-19 pandemija: prašome
paguodos ir išgydymo ligoniams, amžinojo atilsio mirusiems, o visiems –
palengvinimo ir ramybės. Už Indonezijos, Malaizijos ir Papua Naujosios
Gvinėjos nacionalines brolijas. „Tė ve mū sų..“
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 Cq apas 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 Sinkevič ienė OFS (8 658 83586; marsinkev@gmail.com)
Telšių regiono - Rimantas Radzevič ius OFS (8 687 51325; rad.rimantas@gmail.com)
Šiaulių-Panevė žio regiono - Gražina Stravinskaitė OFS (8 612 51367; strasile@gmail.com)
Vilkaviškio regiono - Rolandas Rudzevič ius OFS (8 633 83213; rudzevicius@gmail.com)
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Lietuvos pasaulieč ių pranciškonų ordino
UGDYMO MEu NRAŠTIS Nr. 80 (liepa)

UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: OFS Regula kaip atsakas didelių pokyčių laikais
[tęsinys, pradžia Nr. 79]
Pristatome antrąją br. Francis
Bongajum Dor OFM Cap mokymo
dalį iš OFS ir Jaupra generalinių
dvasinių asistentų ugdymo ciklo
„Pasauliečiai pranciškonai didelių
pokyčių laikais“.
Dideli šiandienos pasaulio pokyčiai
Laiške hebrajams sakoma, kad Jėzus yra „Dievo šlovės atšvaitas ir jo esybės
paveikslas, palaikantis savo galingu žodžiu Visatą“ (Hbr 1, 3). Evangelija palaiko
Visatą, o be Evangelijos pasaulis krenta į tuštumą, chaosą. Gali pasikeisti laikai,
bet Dievo Žodis yra amžinas.
Vatikano II Susirinkimas pripažįsta, kokie svarbūs šiems laikams būdingi
pokyčiai: „Šiandien žmonija yra įžengusi į naują savo istorijos amžių, kuriam
būdingi pamažu visame pasaulyje sklindantys gilūs ir staigūs pokyčiai. Sukelti
žmogaus proto galybės ir kūrybinės veiklos, tie pokyčiai dabar pereina į jį patį, į
jo asmeninius ir bendruomeninius sprendimus bei troškimus, į jo galvoseną bei
elgseną daiktų ir žmonių atžvilgiu. Jau galima kalbėti apie tikras visuomenines bei
kultūrines permainas, paliečiančias ir religinį gyvenimą“ (Gaudium et Spes, 4).
Šie gilūs ir skuboti pasikeitimai kelia rimtų sunkumų, ištinkančių bet kokios
krizės metu. Susirinkimo tėvai toliau išvardijo pagrindinius sunkumus:
- Niekuomet žmonija neturėjo tiek turtų, išteklių ir ekonominės galios. Tačiau
didžiulė pasaulio gyventojų dalis tebekenčia badą ir skurdą, daugelis
tebevargsta nemokėdami nei skaityti, nei rašyti.
- Niekuomet žmonės taip skaudžiai neišgyveno laisvės jausmo, kaip šiandien.
Tačiau tuo pačiu metu kyla naujos visuomeninio ir psichinio vergavimo rūšys.
- Pasaulis labai gyvai jaučia savo vienybę bei visų tarpusavio priklausomybę ir
solidarumo būtinybę, tačiau jį nuožmiai plėšo į priešingas puses viena prieš
kitą kovojančios jėgos.
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Dar tebesitęsia politinė, visuomeninė, ekonominė, rasinė ir ideologinė
nesantaika; tebetvyro galinčio visa iki pamatų išgriauti karo pavojus. Nors
dalijamasi idėjomis, patys žodžiai, kuriais išreiškiamos svarbios sąvokos,
įvairiose ideologinėse sistemose įgauna skirtingą prasmę.
- Galiausiai uoliai kuriant tobulesnę laikinąją santvarką, tuo pačiu greičiu
nedidėja dvasios pažanga.
- Taip susipynusių sąlygų veikiami, daugelis mūsų amžininkų nebeįstengia
teisingai įžvelgti amžinųjų vertybių ir tinkamai pritaikyti jų naujiems
atradimams.
Šiandien, praėjus daugiau kaip 50 metų, šitos Susirinkimo tėvų įžvalgos
nepraranda savo naujumo ir aktualumo. Giliai suvokdama besikeičiančią
tikrovę, Bažnyčia visai Pranciškoniškajai šeimai ir ypač Pasauliečių pranciškonų
ordinui davė dabartinę OFS Regulą kaip pasišventimo būdą ir veiksmingą
atsaką šiandienos pasauliui.
Regula kaip atsakas didelių pokyčių laikais
„Vienintelis aktas, kuriuo žmogus gali atsiliepti jam apsireiškusiam Dievui, yra
beribis pasirengimas. Tai tikėjimo, vilties ir meilės vienovė“, - sakė teologas Hans
Urs von Balthasar.
Netikėtai pasaulį užklupusi COVID-19 pandemija, kaip spėjama, pasaulyje
sukels nenuspėjamus pokyčius. 2007 metais Nassim Nicholas Taleb (Libano ir
Amerikos mokslininkas, statistikas ir buvęs rizikos analitikas) išleido knygą
pavadinimu „Juodoji gulbė. Itin netikėtų reiškinių poveikis“. Anot autoriaus,
didžiausi pokyčiai asmenų ir kolektyvų gyvenime visada prasideda nuo itin
netikėtų ir nenuspėjamų įvykių. Tai jis vadina terminu „juodoji gulbė“.
Pavyzdžiui, tokia „juodoji gulbė“ buvo šv. Pranciškaus susitikimas su
raupsuotuoju. COVID-19 yra „juodoji gulbė“, turinti globalinį poveikį. Tokie
reiškiniai neturi stereotipinių atsakymų, nes jie nenuspėjami. Šios situacijos
negalime nei atšaukti, nei pakeisti: žmonės mirė, žmonės miršta, o užkratas
plinta toliau. Bet iš tiesų mes galime kai ką pakeisti – per pastarąsias 2-4
savaites užsidarė ištisi miestai ir tautos. Tai yra pokytis. Tačiau mus šioje
situacijoje įpareigojantis pokytis yra kur kas gilesnis. Tai atsivertimas.
Kaip šioje situacijoje OFS Regula gali padėti pasauliečiams pranciškonams?
Esame pašaukti meilės tobulumui, mylint Dievą labiau už viską ir mylint savo
artimą taip, kaip Kristus mus mylėjo. Niekada neturėtume pamesti šio tikslo, ir
pati Regula – kelias į tai, bet ne pats tikslas. Atsivertimas yra ėjimas teisingu
keliu. Laikmečių pokyčiai ateina ir praeina, bet pašaukimas į šventumą išlieka,
ir Regula visada ir visur padės. Pavyzdžiui, šiuo metu yra palankus laikas
atnaujinti savo asmeninį ir brolijos gyvenimą pagal Regulą, kurią kaip atgailos
broliai ir seserys išpažinome. „Savo mąstymo ir veikimo būdu tepasidaro panašūs
į Kristų per radikalų vidinį pasikeitimą, kurį pati Evangelija vadina „atsivertimu“
ir kuris dėl žmogiškojo silpnumo turi vykti kasdien“ (OFS Regula, 7). Šventasis
Paulius sako: „...jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną
-
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sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau“ (1 Kor 13, 3). Meilė
visuomet yra kūrybinga.
Šiuo metu, kai daugelis negalime švęsti ir susitikti su bendruomene, mūsų
meilė Dievui ir artimui turėtų atrasti dar kūrybingesnių maldos, bendravimo ir
veiklos formų. Tam OFS Generalinės Konstitucijos duoda keletą gairių:
„Priemonės, padedančios vykdyti šią pranciškoniškojo pašaukimo ypatybę tiek
individualiai, tiek brolijoje, yra šios: Dievo žodžio klausimasis ir šventimas,
gyvenimo peržiūra, dvasinės rekolekcijos, dvasinio patarėjo pagalba ir atgailos
šventimas. (...) Atsivertimo, kuris yra atsakas į Dievo meilę, vaisius yra meilės
darbai broliams“ (GK 13.1-2). Dabartinė „užsidarymo“ patirtis daugeliui nauja.
Pandemijai keliaujant po pasaulį, ir toliau tęsiasi nežinomybė. Tačiau viena yra
tikra – Dievas su mumis, net ir „krosnyje“ kaip su Danieliumi ir jo draugais. Ypač
dabar dvasiniai asistentai teikia ir toliau teiks pagalbą OFS broliams ir seserims.
Išvados
Hans Urs von Balthasar tvirtai laikėsi nuomonės, kad „gyvenimas yra
pašaukimas, nes tikrovė yra provokacija“. Tokios situacijos kaip ši neabejotinai
išprovokuoja mus – ieškoti Dievo prieglobsčio ir pagalbos arba sprendimo.
Galbūt ir mes kaip šv. Pranciškus norime paklausti: „Viešpatie, ką Tu nori, kad
aš padaryčiau?“. Šis laikmetis reikalauja įžvalgumo brolijoje ir atvirumo Dvasiai.
„Tu, Viešpatie, niekad neatmeti tų, kurie ieško tavo pagalbos“ (Ps 9, 11). Šioje
situacijoje Dievo valia mums gali būti išgirsta per tikrą verksmą tų, kurie kenčia.
COVID-19 atveria mūsų akis tiesai, kad žmonija yra sujungta labiau nei daugelis
buvo linkę manyti. Jei užsikrečia vienas žmogus, visi esame pavojuje. Tai mus
skatina nuoširdžiai maldai, atgailai ir konkretiems meilės aktams visų paveiktų
brolių ir seserų atžvilgiu. Darydami gera kitiems, tai darote sau. Net negalėdami
susitikti susirinkimuose ar šventėse, turime susikibti rankomis, kad
užtikrintume, jog nė vienas brolis ar sesuo, gyvas ar miręs, nebus palikta vienas.
„Kai dar gyvenau nuodėmėse, – rašo šv. Pranciškus savo Testamente. – man buvo
labai koktu matyti raupsuotuosius, bet pats Viešpats nuvedė mane pas juos, ir man
jų labai pagailo. O kai pažinau juos, kas anksčiau man atrodė koktu, virto kūno ir
sielos paguoda, tikra palaima“. Dievas gali mūsų laukti būtent ten, kur nenorime
eiti. Kai artimo meilė privers mus palikti netikrą saugumą ir eiti padėti kitiems,
ten sutiksime Kristų, ir tai bus sielos bei kūno saldybė. OFS Regula yra dovana
pasauliečiams pranciškonams gyventi šiais sunkiais COVID-19 laikais su
džiaugsmu ir viltimi bei nešti paguodą daugeliui.
Pagal www.ciofs.info
Klausimai apmąstymui ir diskusijai:
1. Kokius didžiausius sunkumus, pasak Vatikano II Susirinkimo tėvų,
žmonijai sukelia šiandienos pasaulio pokyčiai?
2. Kaip OFS Regula gali padėti mums atsiliepti į šiuos pokyčius?
3. Kokias naujas kūrybingas maldos, bendravimo ir veiklos formas galime
atrasti kartu su brolija?
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