ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Rugpjučio 9 d., 15 val. Šv. Klaros seserų vienuolyne
Kretingoje vyks sv. Misios su Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos
sv. Kažimiero provinčijos ministru br. Algirdu Malakauskiu OFM
ir broliais prančiskonais. Po sv. Misių – ses. Claire-Pasčale
Jeannet OŠC knygos „Šventoji Klara Asyžiete“ sutiktuves.
Vienuolyno pokalbių kambaryje vyksiančios agapes metu bus
galima įsigyti naują knygą.
„Well4Afriča“ pradeda naują iničiatyvą Zimbabveje, siekdama
finansuoti vandens projektą Mutemvos raupsuotųjų globos čentre
ir užtikrinti siai bendruomenei stabilų svaraus vandens tiekimą.
Mutemvoje 10 paskutiniųjų gyvenimo metų tarnavo is Jungtines
Karalystes kilęs John Bradburne OFŠ, kuriam pradeta
beatifikačijos byla. Šiuo metu čentras glaudžia 62 pačientus,
sergančius įvairiomis ligomis (nuo raupsų iki fižines bei protines
negalios). Kviečiame prisideti prie iničiatyvos, atsimenant kaip
Šerafiskasis Tevas Prančiskus mylejo ir rupinosi raupsuotaisiais.
Paremti sį projektą galite pervesdami auką į „Well4Afriča“
sąskaitą: Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordinas, LT363500010003370135,
paskirtis – Mutemvos raupsuotųjų globos čentrui. Tegul Dievas jums atlygina!

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIS Nr.81 (2020 m. rugpjūtis)

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Melskimes už visus žmones, kurie dirba juroje ir gyvena is juros, taip pat už
jurininkus, žvejus ir jų seimas.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Už Angolos ir Ciles načionalines brolijas. „Tėve mūsų..“
Už Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos sv. Kažimiero provinčijos brolius.
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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. 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 )
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Pradėkime iš naujo, broliai!

UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: LIETUVOS PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINO
LOGOTIPO SIMBOLIKA

Pradėkime iš naujo, broliai!

III OFS IR JAUPRA „PALAPINIŲ STOVYKLA“
2020 m. rugpjučio 21-23 d.
„Angelų svetaineje“ prie Kryžių kalno

Stovyklos tema: „Viešpatie, kas gali svečiuotis tavo Palapinėje?“ (Ps 15, 1)
Štovykla skirta prančiskoniskajam jaunimui, pasauliečiams prančiskonams, OFŠ
ir Jaupra narių seimoms.
Registracija vyksta iki rugpjučio 15 dienos, užpildant registracijos anketą
internetiniuose puslapiuose ofs.lt ir jaupra.lt. Isankstine registračija į stovyklą
yra privaloma. Tel. pasiteirauti: 8 601 87818 (Ilona).

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino logotipas sujungia du
pagrindinius simbolius – Prančiskoniskajai seimai brangų TAU kryžių ir
lietuviskai kryždirbystei budingą saules ornamentą.
Trys lapeliai simboližuoja tris sv. Prančiskaus Asyžiečio įkurtus Ordinus –
mažesniuosius brolius, sv. Klaros neturteles seseris ir pasauliečius
prančiskonus. Kartu tai ir kurinijos simbolis, primenantis sv. Prančiskaus
parasytą „Šaules giesmes“ eilutę: „Laudato si“, kurią popiežius Prančiskus
pasirinko kviesdamas visus mus ekologiniam atsivertimui.
Logotipo panasumas į monstrančiją simboližuoja sv. Prančiskaus, kuris
sake: „Šiame pasaulyje Aukščiausiojo Dievo Sūnaus kūniškai neregiu kitaip,
kaip tik per Jo Švenčiausiąjį Kūną ir Kraują“, meilę Eučharistiniam Ježui.
Ruda prančiskonisko abito spalva primena musų, kaip atgailos brolių ir
seserų, pasaukimą.
Načionalines brolijos logotipas buvo patvirtintas 2020 m. vasario 7 d.
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino Načionalines tarybos posedyje.
Logotipo autore – Giedre Gagilaite.
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Dalyvio auka. Pilna stovyklos kaina, įskaičiavus 2 dienų maitinimą ir
apgyvendinimą, yra 40 Eur asmeniui. Vaikams nuo 2 iki 7 metų – 20 Eur.
Demesio! Iki rugpjučio 2 dienos užsiregistravusiems „ankstyviesiems
paukstukams“ bus taikoma 25 pročentų nuolaida – stovykla vienam asmeniui
kainuos 30 Eur.
Gyvenimo sąlygos. Palapinių stovyklos metu galima gyventi savo atsivežtose
palapinese arba nameliuose. Lovų skaičius „Angelų svetaineje“ yra ribotas, todel
pirmenybe bus teikiama anksčiau užsiregistravusiems.
Reikia turėti:
- palapinę, kilimelį arba čiužinį, miegmaisį arba patalynę (jei gyvensite
palapineje),
- savo patalynę (jei gyvensite nameliuose),
- Šventąjį Rastą ir brevijorių,
- higienos reikmenis ir butinus vaistus,
- darbinių rubų aplinkos tvarkymui, galvos apdangalą nuo saules ir gertuvę,
- maudymosi ir pirties reikmenis.
Laukiame jusų rugpjūčio 21 d., nuo 16 val. iki 17.30 val. atvykstant į „Angelų
svetainę“ registruotis ir įsikurti. Jei nespesite, tuomet atvažiuokite tiesiai į
sv. Misias, kurios vyks 18 val. Kryžių kalno vienuolyno koplyčioje.
Štovykla baigsis rugpjučio 23 d., po pietų (apie 13-14 val.).
Stovyklos organizatoriai:
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas (www.ofs.lt) 3
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija (www.jaupra.lt)

