ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Socialinė akcija „Well4Africa“ gavo oficialų laišką iš Šventojo Sosto
Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefekto kardinolo
Peterio K. A. Turksono. Jo Eminencija savo laiške išreiškė padrąsinimą šiam
gražiam pranciškoniškam įsipareigojimui ir padėką visiems „Well4Africa“
geradariams. Tai didelis žingsnis akcijai „Well4Africa“, atveriantis galimybes
dar aktyviau bendradarbiauti su vietos bažnyčiomis visame Afrikos kontinente.
Gautas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kurijos
pranešimas, kad nuo 2020 m. liepos 17 d. iš Lietuvos pasauliečių pranciškonų
ordino nacionalinio dvasinio asistento pareigų atšaukiamas br. kun. Antanas
Kęstutis Blužas OFM, o nuo 2020 m. spalio 6 d. šiai tarnystei atlikti paskiriamas
br. kun. Andrius Dobrovolskas OFM. Dievas davė mums brolį!
Lapkričio 14 dieną nuotoliniu būdu vyks Lietuvos pasauliečių pranciškonų
ordino Nacionalinės tarybos išplėstinis posėdis. Veni Creator Spiritus!
Iki advento pradžios tęsiasi CIOFS Prezidiumo paskelbta lėšų rinkimo akcija
paremti nuo sprogimo nukentėjusiems Beiruto pasauliečiams pranciškonams.
Iki spalio 25 dienos surinkta 905 Eur suma jau pervesta per CIOFS Sekretoriatą.
Savo auką galite pervesti iki lapkričio 29 dienos (Lietuvos pasauliečių
pranciškonų ordinas, sąskaitos nr. LT287044060003604017; mokėjimo
paskirtis – auka Beiruto OFS brolijai). Viešpats teatlygina už jūsų dosnumą!

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad robotikos ir dirbtinio intelekto pažanga visada tarnautų žmonijai.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Sustiprink, Viešpatie, savo tvirtumo Dvasia visus Prezidiumo narus, kad jų
sprendimai visuomet atitiktų Šventąją Evangeliją. „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 LT287044060003604017
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 Č apas 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. kun. Andrius Dobrovolskas OFM (8 698 44769; brandrius@gmail.com)
Nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. 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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Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasaulieč ių pranciškonų ordino
UGDYMO MĖ NRAŠTIS Nr. 84 (2020 m. lapkritis)

UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: Jaunimas mūsų brolijose: realybė, aktyvus veikimas ir pagalba
Norėdama atkreipti ypatingą dėmesį į
prie Ordino prisijungiantį jaunimą, CIOFS
Šeimų komisija parengė pasiūlymą, kuriuo
norima padėti jaunų žmonių pašaukimo
kelionei mūsų brolijose. Labai svarbu, kad
prie šio pasiūlymo rengimo prisidėjo ir
pats OFS brolijų jaunimas.
Dėl vieno dalyko galime būti tikri:
jaunimas yra veržlus! Klara ir Pranciškus, net ir pažindami žemiškus
malonumus bei šlovę, buvo pastūmėti, išprovokuoti siekti kažko daugiau. Buvo
pašaukti padaryti kažką daugiau. Jie ieškojo ir surado atsakymus, kurie nebuvo
akivaizdūs. Savo išsipildymą atrado mažume, pašvęsdami gyvenimą Evangelijos
sekimui ir atsiliepdami į meilę, kuri nori būti mylima. Jaunoji Klara ir jaunasis
Pranciškus atsiliepė į dieviškąjį kvietimą, pasinaudojo šia galimybe, o po šio
didingo susitikimo susidūrė su pokyčiais ir iššūkiais. Net ir šiandien jaunimas
yra veržlus! Kiek daug „klarų“ ir „pranciškų“ jaučia tą patį nerimą, kuris baigėsi
Asyžiaus revoliucija. Šiandien jaunos širdys visame pasaulyje pulsuoja,
jausdamos tą patį pokyčių troškimą. Jos ilgisi kvietimo, į kurį atsiliepdamos
susiduria su įvairiomis kliūtimis. Bet kas jie tokie? Ko jie trokšta? Kaip palaikyti
dialogą su šiuo jaunimu ir jį pažinti?
Demaskuoti stereotipus. Siekdami susikalbėti ir sugyventi su jaunimu,
privalome jį pažinti. Norėdami tai padaryti, turime demaskuoti stereotipus,
kuriais neteisingai suvokiama tikroji jaunuolių tapatybė. Įpratome girdėti
klišes: „jaunimas yra mūsų ateitis, mūsų didžioji viltis“ arba neigiamas
nuomones: „jaunimas netvarkingas, jis niekuo nesidomi, neturi savitvardos,
beprotiškai gyvena“. Priešingai nei manoma šiandienos jaunimas yra toks pat ar
net labiau aktyvus negu anksčiau. Teiginys, kad jaunimas yra susvetimėjęs ir
pasyvus, yra įsivaizdavimai, o ne realybė. Norėdami surasti bendrą kalbą su
mūsų brolijų jaunimu, turime sugriauti visas išankstines nuostatas. Tai
pirmapradė sąlyga, jei norime suprasti jaunimą įtraukiančius šiandieninius
reiškinius.
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Kokią jaunimo sampratą sukursime demaskavę stereotipus? Socialinė
realybė rodo, kad yra ne vieno tipo jaunimas, bet veikiau jaunimo grupės su
skirtingomis galimybėmis, sunkumais, gabumais ir galia visuomenėje. Šia
prasme jaunimą galima apibrėžti kaip socialinę konstrukciją, kuri yra tam tikros
visuomenės kūryba. Ji kyla iš daugybės būdų, kuriais visuomenė mato jaunus
žmones (veikiant įvairiems veiksniams, stereotipams, istorinėms aplinkybėms,
taip pat klasės, lyties, tautybės, grupės ir kt. situacijoms). Taigi kurdamos
santykį su jaunimu mūsų brolijos pirmiausia turi suprasti, kad nėra vieno
jaunimo, bet yra jaunuoliai, susiduriantys su skirtinga asmenine, socialine,
religine tikrove ir skirtingai į ją reaguojantys.
Jaunimo aktyvus veikimas. Kaip jaunimas gali jausti, kad dalyvauja Dievo
projekto kūrime? Atsakydamas į šį klausimą popiežius Pranciškus pabrėžia:
„Tai verčia juos tapti veikėjais arba, dar geriau, leidžia jiems tapti pagrindiniais
veikėjais“. Kalbėdamas apie šios idėjos įgyvendinimą jis priduria: „Norėdami
pasikalbėti su jaunu žmogumi, turime būti mobilūs. Tada jis sulėtės, kad mus
išgirstų. Jis pats priims šį sprendimą“. Būtina suteikti jaunimui aktyvaus veikimo
galimybę – erdvę skleistis idėjoms, planuoti „atsiplėšus nuo žemės“, jausti
atsakomybę ir iki galo ją išgyventi. Taip abipusių pastangų dėka, subalansavus
ėjimą lėčiau ir pagreitinant žingsnius, įmanoma eiti kartu.
Popiežius Pranciškus sakė: „jaunuolis turi kažką pranašiško ir turi tai
suprasti. Jūs privalote žinoti, kad turite pranašo sparnus, pranašo požiūrį,
gebėjimą pranašauti, kalbėti, bet taip pat ir daryti“. Suaugusieji gali padėti
jauniems žmonėms, kurie supranta savo potencialą, priversdami juos „skristi
dar aukščiau“. O dar neatradusiems savo potencialo jauniems žmonėms galime
padėti padaryti šį atradimą, juos padrąsindami, parodydami jiems pasitikėjimą
ir duodami atsakomybių. Užtikrindami jaunimo aktyvų veikimą, atsiversime
naujumui ir atpažinsime Dievo apraiškas. Žvelgdami į jaunus žmones,
pirmiausia jų veiduose turime pastebėti Dievo apsireiškimą. Būdami dėmesingi
laiko ženklams, stipriname jaunų žmonių aktyvų veikimą, kuris nėra tiesiog
palaidų idėjų kratinys, bet turi perkeičiančią galią. Šis sąmoningas veikimas
jaunuolius padarys dar aktyvesnius, atpažįstamus bažnytinėje ir socialinėje
aplinkoje, kad niekas neniekintų jų jaunystės (1 Tim 4, 12).
Mūsų brolijų įsipareigojimas jaunimui. OFS paties savo pašaukimo dėka
turi būti pasirengęs dalytis savo evangelinio gyvenimo patirtimi su jaunimu,
kuris jaučiasi traukiamas šv. Pranciškaus Asyžiečio, ir ieškoti tinkamų
priemonių supažindinti jaunimą su šiuo šventuoju. Taip suprantamas
Pranciškoniškasis jaunimas (Jaupra), už kurį OFS suvokia esąs ypač atsakingas.
Šią pagalbą suteiksime stovėdami šalia ir būdami dėmesingi. Taip kursime
santykį su jaunimu, kuris stiprėja ir tampa tobulas tik tada, kai išauga į OFS ir
Jaupra santykį. Jaupra yra ne kas kita kaip OFS kitame savo egzistavimo etape.
Jie abu eina ta pačia kryptimi, kiekvienas palikdamas savo pėdsaką, kad nutiestų
tobulą kelią gyvenimui pagal Evangeliją ir Klaros bei Pranciškaus mokymus.
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Eiti šalia (panašiai kaip Jėzus ėjo su Emauso mokiniais) nereiškia primesti
savo modelį ir diktuoti savo taisykles. Kristus pristatė save patį, parodė tikrą
susidomėjimą, buvo prieinamas, dalijosi su mokiniais maistu ir gyvenimu. Kaip
tuomet užsidegė Emauso mokinių širdys, taip šiandien jaunas žmogus atpažins,
kad yra laukiamas ir mylimas. Būdama šalia, palaikydama ir lydėdama kelionėje
link autentiškų pasirinkimų, Bažnyčia atlieka savo motinišką pareigą,
gimdydama Dievo vaikus laisvei. Būdami atviri ir nuolankūs bei eidami šalia,
leisime jauniems žmonėms šiame nuolatiniame informacijos sraute būti
tikriems dėl savo veikimo. Kaip ir ano meto „klaroms“ bei „pranciškams“
pokyčių siekis yra pagrindinis jaunimo aktyvaus veikimo variklis.
Būdai padėti jaunimui ir keliai dialogo su jaunimu link. Norint palaikyti
dialogą su jaunu žmogumi, pirmiausia reikalingas integralus žmogiškas,
krikščioniškas ir socialinis ugdymas. Šiai tarnystei neužtenka vien „geros
valios“, būtina nuolat mokytis, nes tai praplečia požiūrį į jaunus žmones. Reikia
sukurti tokią išsamią mokymo pedagogiką, kuri „užkariautų“ jaunus žmones ir
juos įtrauktų į kelionę, atvesiančią juos į tikėjimo brandą. Taip pat turime
sustiprinti šeimos vaidmenį, pranciškonišką liudijimą perduodami savo pačių
sūnums ir dukroms. Būtina sukurti svetingą, į jaunimo rūpesčius ir troškimus
atliepiančią aplinką, apjungiant tinkamas metodikas ir jų pačių idėjas. Vietinės
brolijos sukurs erdvę jaunimui, rengdamos svetingus ir dinamiškus
susirinkimus bei skirdamos jiems ypatingas užduotis brolijoje. Brolijos nariams
turėtų būti žinoma, kad brolija gali būti organizuojama įvairiais būdais (taip pat
ir grupėmis), siekiant kuo vaisingesnio broliško gyvenimo augimo.
Galiausiai, norėdami keliauti kartu su jaunimu turime visapusiškai žinoti,
kuo gyvena jauni žmonės, ir juos laikyti evangelizacijos veikėjais. Priimkime
iššūkį matyti jaunimą kaip visumą, o ne tik kaip norimą modelį. Priartinkime
savo objektyvą ir pažvelkime iš įvairių kampų! Nuo tos akimirkos, kai šis kartų
pasivaikščiojimas taps viena, mes visi nukreipsime žvilgsnius ta pačia kryptimi.
Jei mūsų ausys bus atviros šiai žiniai, ją supras ir mūsų jaunimas. Jauni žmonės
turi šokti, dainuoti, džiaugtis, bet taip pat ir kovoti, kelti klausimus bei kurti
„meilės civilizaciją“.
Pagal CIOFS Šeimos komisijos parengtą medžiagą

Klausimai apmąstymui ir diskusijai:
1. Kokius stereotipus apie jaunimą atpažįstame ir kaip juos demaskuoti?
2. Kaip mūsų brolijos gali sukurti svetingą aplinką jaunimui?
3. Kas yra aktyvus jaunimo veikimas ir kaip jis gali į mūsų brolijas atnešti
perkeičiančią galią?
4. Kaip pasauliečiai pranciškonai gali eiti šalia jaunimo ir subalansuoti OFS ir
Jaupra ėjimą kartu? Ar mūsų brolija turi broliško vadovo tarnystę?
5. Kaip pranciškoniška patirtimi dalijamės savo šeimos aplinkoje (su savo
vaikais, sūnėnais ir dukterėčiomis, anūkais)?
Šaltiniai: OFS Regula, 24 str.; Generalinės Konstitucijos, 25, 96, 97 str.
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