ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Paskelbta nauja Pasauliečių prančiskonų ordino Generalines kapitulos data.
CIOFS Sekretoriatas pranesa, kad OFS XVI Generaline kapitula ir VII Rinkimų
kapitula vyks 2021 m. lapkričio 13-21 d. Romoje. Sių metų rudenį turejusi
vykti OFS Generaline kapitula del Covid-19 pandemijos buvo atsaukta.
Rugsejo 29 d. Pasauliečių prančiskonų ordino generalinis ministras Tibor
Kauser OFS ofičialiu rastu patvirtino naujas pareigybes Lietuvos pasauliečių
prančiskonų ordino Načionalineje taryboje: načionaline ugdymo magistre
patvirtinta Jogile Teresa Ramonaite OFS, CIOFS nare - Virginija Mičkute OFS.
Rugpjučio 18 d. Načionaline taryba prieme seses Monikos Midverytes OFS
atsistatydinimo del asmeninių priežasčių prasymą ir atleido ją is CIOFS nares
ir načionalines ugdymo magistres pareigų. Likus laisvoms CIOFS nario
pareigoms, kaip pakaitine CIOFS nare jas pereme Virginija Mičkute OFS.
Rugpjučio 25 d. is regioninių tarybų pateiktų keturių kandidaturų Lietuvos
pasauliečių prančiskonų ordino načionaline ugdymo magistre absoliučia balsų
dauguma buvo isrinkta Jogile Teresa Ramonaite OFS, kuri sias pareigas prieme
likusiam Načionalines tarybos kadenčijos laikui. Nuosirdžiai sveikiname sesę
Jogilę Teresą, linkedami istikimos ir džiaugsmingos tarnystes!
CIOFS Prežidiumas skelbia lesų rinkimo akčiją, skirtą paremti Beiruto
pasauliečiams prančiskonams, nukentejusiems nuo rugpjučio 4-ąją įvykusio
sprogimo. Pirminiais paskaičiavimais padengti nuostolius kainuos mažiausiai
70 tukst. eurų. Prežidiumas kviečia visus Ordino narius dalyvauti solidarumo
ir brolystes akčijoje bei padeti savo broliams ir sesems, is kurių buvo atimta
viena svarbiausių seimos gerybių – namai. CIOFS Sekretoriatas visas surinktas
lesas Libano OFS načionalinei brolijai perves dviem pavedimais (spalio ir
gruodžio pabaigoje). Savo auką galite pervesti iki spalio 25 dienos (Lietuvos
pasauliečių prančiskonų ordinas, sąskaitos nr. LT287044060003604017;
mokejimo paskirtis – auka Beiruto OFS brolijai). Ačiu už jusų dosnumą!
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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 ir CIOFS narė 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 Jogilė Teresa Ramonaitė OFS (8 671 73870 ; jogileteresa@yahoo.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 )

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIS Nr.83 (2020 m. spalis)

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, Kriksto galia pagal
atsakomybes sritis labiau įsitrauktų į darbą Bažnyčioje.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Kad musų visuomene atgautų drąsą gyventi broliskoje vienybeje,
kurioje visi jaustųsi vieno Dievo Kurejo vaikais. „Tėve mūsų..“
Už Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordiną ir Lietuvos
Prančiskoniskąją seimą, prasant Sventosios Dvasios sviesos. Veni Sančte
Spiritus!
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: POPIEŽIAUS ŽINIA
PASAULINĖS MALDOS UŽ RŪPINIMĄSI
KŪRINIJA DIENOS PROGA
Kasmet rugsėjo 1-ąją krikščionys mini
Pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinija
dieną, kuria prasideda Laikas kūrinijai,
trunkantis iki spalio 4-ąją švenčiamo
Pranciškaus Asyžiečio minėjimo. Šiuo laikotarpiu krikščionys visame pasaulyje
meldžiasi už kūriniją, apmąsto savo atsakomybę už mūsų visų bendrus namus. Šiais
metais Laikas kūrinijai švenčiamas kaip Žemės jubiliejus, nes šiemet sukanka
50 metų nuo kasmetinio Žemės dienos minėjimo įvedimo.
Sia proga popiežius Prančiskus paskelbe žinią, kurios pradžioje primena
biblines visų musų svenčiamų jubiliejų saknis: „Švęsite penkiasdešimtuosius
metus ir paskelbsite laisvę krašte visiems jo gyventojams. Tai bus jums jubiliejaus
metai“ (Kun 25, 10). Sventajame Raste jubiliejus – tai sventas laikas, kuriuo
žmones yra kviečiami atsiminti, sugrįžti, pailseti, istaisyti klaidas ir džiaugtis.
Savo žinioje popiežius atskirai stabteli ties kiekvienu is sių penkių Žemes
jubiliejaus ir atsakomybes už bendrus namus aspektų.
Atsiminti. Pirmiausiai popiežius primena, kad visai kurinijai yra lemta
įžengti į Dievo amžinąją septintą dieną, „amžinąjį sabą“. Kurinijos kelione vyksta
panasiu ritmu, kaip ir Dievo tautos kelione. Ją žymi septynios savaites dienos,
septynerių metų ir jubiliejinių metų, užbaigiamų Sabo metais, ritmas. Tad svęsti
jubiliejų, pasak popiežiaus, – tai atsiminti kurinijos pasaukimą buti klestinčia,
tarpusavio meiles rysiais susieta bendruomene. „Visa yra susiję, ir visi mes,
žmonės, išvien kaip broliai ir seserys įstabiai keliaujame sujungti meilės, kurią
Dievas įaudžia į kiekvieną savo kūrinį ir kuri mus švelniai vienija su sese saule,
broliu mėnuliu, sese upe ir motina žeme“ (LS 92). „Visa susiję, autentiškas
rūpinimasis mūsų pačių gyvenimu ir mūsų santykiais su gamta yra neatskiriamas
nuo broliškumo, teisingumo ir ištikimybės kitiems“ (LS 70).
Grįžti. Antrajame savo žinios skyriuje popiežius raso, kad žmonija pažeide
rysius, kurie ją jungia su Kureju, su kitais žmonemis ir visa kurinija. Del to dabar
svenčiamas Žemes jubiliejus tebunie laikas sugrįžti atgal, gydyti sužeistus
santykius, kurie yra butini norint issaugoti save ir visą gyvąjį pasaulį. Jubiliejus
tebuna sugrįžimo pas Dievą, mus mylintį Kureją, metas. Jubiliejus mus kviečia
atsiminti ir kitus žmones, ypač neturtingus ir pažeidžiamiausius. Jubiliejus yra
metas suteikti laisvę engiamiesiems ir visiems, kurie kenčia del įvairių
siuolaikinių vergystes formų, įskaitant priverstinį vaikų darbą ir prekybą
žmonemis. Jubiliejus taip pat kviečia atsigręžti į Žemę, įsiklausyti į jos balsą.
Turime atsiminti, kad mes esame tarpusavy susieto gyvybes audinio dalis, o ne
seimininkai. Biologines įvairoves mažejimas, gamtinių nelaimių padaugejimas,
dabartines pandemijos didesnis poveikis vargingiausiems ir pažeidžiamiausiems
žmonems yra pavojaus varpai, įspejantys apie mus užvaldžiusio vartotojiskumo
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Popiežius praso ypač siomis savaitemis, kurinijai skirtu laiku, įsiklausyti į Žemes
sirdies plakimą. Kaip sako sv. Bonaventuras, visa kurinija buvo sukurta tam, kad
skelbtų Kurejo slovę, padetų mums jos grožyje atpažinti Viespatį ir pas jį sugrįžti.
Ilsėtis. Didžiai ismintingas Dievas sukure sabo dieną, kad Žeme ir visi jos
gyventojai pailsetų ir atsigautų. Tačiau siandien savo gyvenimo stiliumi mes
peržengeme naturalių pajegumų ribas. Vis didinama paklausa ir spartinamas
vartojimo čiklas alina planetą. Nyksta miskai, alinama dirva, plečiasi dykumos,
tersiama jura, stipreja audros: kurinija dejuoja!
Sis jubiliejus, raso popiežius, – tai kvietimas pailseti po darbų, leisti Žemei
atsigauti, sumažinti vartojimą, kad pasaulyje atsistatytų pusiausvyra. Reikia sukurti
tokį tvaraus ir teisingo gyvenimo stilių, kuris leistų Žemei pailseti, kad butų visiems
užtikrintos pragyvenimo sąlygos, nenaikinant musų gyvybę palaikančių ekosistemų.
Pasak popiežiaus, dabartine pandemija yra labai rimtas stimulas to siekti. Pandemija
mus atvede prie kryžkeles. Turime pasinaudoti siuo lemtingu metu ir rimtai
permąstyti vartojimo, energijos naudojimo, transporto ir apsirupinimo maistu budus
ir mitybos įpročius. Turime pasalinti neesminius ir žalingus aspektus is ekonomikos
ir ieskoti kitų – tvaresnių ir račionalesnių sprendimų.
Taisyti. Jubiliejus – tai raginimas pasiryžti atkurti pirmapradę kurinijos
harmoniją ir gydyti pažeistus žmonių santykius. Tai ir raginimas atkurti teisingus
sočialinius santykius. Popiežius pamini planetos pietų eksploatavimo istoriją ir sia
proga dar kartą praso dovanoti neturtingųjų valstybių skolas. Tai padetų toms
salims spręsti rimtas sveikatos apsaugos problemas, sočialines ir ekonomines križes,
kurias dar labiau apsunkino COVID-19 pandemija. Paminetos klimato kaitos ir
bioįvairoves mažejimo problemos. Popiežius ragina valstybes siekti sioje srityje
tarptautiniu mastu užsibrežtų tikslų. Siame savo žinios skyriuje Prančiskus mini
čiabuvių bendruomenes, tampančias naujojo kolonialižmo aukomis. Jos nepajegios
atsispirti tarptautinems bendrovems, kurios eksploatuodamos iskastinį kurą,
mineralus, medieną ar gamindamos žemes ukio produktus nesiskaito su mažiausiai
issivysčiusių salių gamta ir pažeidineja jų gyventojų teises, daro tai, ko negaletų
daryti savo salyse. Butina konsoliduoti načionalinius ir tarptautinius įstatymus, kad
jie aiskiai reglamentuotų didžiųjų bendrovių veiklą, garantuotų nukentejusiems
galimybę apsiginti teisme.
Džiaugtis. Nepaisant dabartinį pasaulį slegiančių rimtų problemų, popiežiaus
žinia baigiama raginimu džiaugtis. Biblijos tradičijoje jubiliejus yra džiaugsmingas
įvykis, kurį pradeda pučiamo rago garsas. Pastaraisiais metais mes girdime vis
garsesnį vargstančiųjų sauksmą, taip pat matome, kad Sventoji Dvasia visur įkvepia
žmones ir bendruomenes vienytis, gelbeti musų bendrus namus ir ginti
skriaudžiamus žmones. Pasak Prančiskaus, džiugu matyti, kad daug jaunų žmonių
reaguoja į ekologinę križę. Popiežius džiaugiasi, kad ir jo paskelbti jubiliejiniai
Laudato si’ metai įkvepia daug įvairių iničiatyvų. Džiugina ir tai, kad rupinimasis
kurinija vienija įvairių konfesijų kriksčionis, stiprina ekumeninius rysius.
Džiaukimes, nes mus mylintis Kurejas palaiko musų nuolankias pastangas Žemes
labui. Žeme yra musų bendri namai ir Dievo namai, kuriuose jo Žodis „tapo kūnu ir
gyveno tarp mūsų“ (Jn 1, 14) – vieta, kurią nuolat atnaujina Sventoji Dvasia.
Pagal Vatican News
3

