ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais, 17 val., nuotoliniu būdu per Zoom
programą vyksta Pranciškoniškosios šeimos atgailos vakarai, kurių metu
meldžiamės už Lietuvos Pranciškoniškosios šeimos atsivertimą. Kviečiame
rožinio maldai (džiaugsmo, kančios, garbės slėpiniams) ir bendrystei su
broliais bei sesėmis iš visos Lietuvos. Nuo rugpjūčio mėn. šv. Klaros seserų
vienuolyne Kretingoje organizuojami atgailos vakarai dėl pandemijos
grėsmės persikėlė į virtualią erdvę. Esant galimybei, šie šeimos vakarai vėl
sugrįš į šv. Klaros seserų vienuolyną ir bus rengiami gyvai. „Labiau už viską
trokškite Dievo Dvasios ir jos švento veikimo!“ (šv. Pranciškus Asyžietis).
Maloniai primename brolijų ministrams, kad savo tarybų patvirtintas
ataskaitas už 2020 metus ir nario mokesčio žiniaraščių kopijas vietinės
tarybos turi iki sausio 5 d. pateikti regioninėms taryboms, o regioninės – iki
sausio 15 d. Nacionalinei tarybai. Dėkojame už laiku pateiktas ataskaitas!
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas pagal labdaros ir paramos
įstatymą iš VMI už praėjusius metus gavo 598,72 Eur GPM sumą. Dėkojame
visiems, kurie tokiu būdu parėmėte nacionalinę broliją. Būkite palaiminti!

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasaulieč ių pranciškonų ordino
UGDYMO MĖ NRAŠTIS Nr. 85 (2020 m. gruodis)

Pasauliečių pranciškonų ordino generalinis ministras
Tibor Kauser OFS 2020 m. lapkričio 29-ąją paskelbė
pasauline Pasauliečių pranciškonų ordino ir Pranciškoniškojo
jaunimo maldos diena, kviesdamas Pranciškoniškąją šeimą jungtis
į Serafiškojo rožinio (Pranciškoniško vainiko) maldą.

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad mūsų asmeninis santykis su Jėzumi Kristumi būtų stiprinamas Dievo
žodžiu ir maldos gyvenimu.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Viešpats teįkvepia OFS ir Jaupra brolijoms naujos tikėjimo jėgos ir naujo
impulso tarnauti gyvenant pranciškoniška charizma vienybėje ir
bendradarbiavime. „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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Kviečiame Lietuvos Pranciškoniškąją šeimą jungtis prie šios
maldos akcijos nuotoliniu būdu (per Zoom programą).
PASAULINĖ OFS IR JAUPRA MALDOS DIENA
2020 m. lapkričio 29 d. 17.00 val.
Susitikimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/88466519219?pwd=ZDJTM0NPaHJUOG
56SnVCREk0a1RNQT09
Meeting ID: 884 6651 9219
Passcode: malda
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Pradėkime iš naujo broliai!

UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: GENERALINIO MINISTRO LAIŠKAS DĖL
PASAULINĖS OFS IR JAUPRA MALDOS DIENOS
Mano brangūs broliai ir seserys visame pasaulyje!
Viešpats tesuteikia jums savo ramybę!
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Jau kreipiausi į jus kovo mėnesį, kai supratome, kad
ši pasaulinė pandemija smarkiai paveiks mūsų
gyvenimą ir susidursime galbūt su pačiais didžiausiais iššūkiais, kokius tik kada
nors esame patyrę. Mūsų gyvenimas keitėsi diena iš dienos. Per daug nežinojome,
ko galima tikėtis. Manėme, kad Dievas pandemija nebaustų žmonijos, tačiau
nežinomybė dėl Dievo valios buvo didžiulė.
Aišku, vis dar iki galo nėra aiški šios keistos situacijos, kurią turime išgyventi,
pabaiga, bet esame tikri, kad Dievas mūsų niekada neapleis. Nors gyvenimas nėra
lengvas, mes galime jausti Dievo meilę. Žinome, kad net ir negalėdami nuolat
džiaugtis asmeniniais susitikimais vienas su kitu, visada galime būti asmeniniame
santykyje su Dievu. Malda užėmė dar reikšmingesnę mūsų gyvenimo vietą. Būtent
todėl CIOFS Prezidiumo vardu aš jus visus raginu prisijungti prie šios maldos
dienos, kuri mus dar labiau suartins, patvirtins maldos jėgą ir kontempliatyvųjį
mūsų gyvenimo aspektą.
Todėl aš skelbiu 2020 m. lapkričio 29-ąją pasauline Pasauliečių
pranciškonų ordino ir Pranciškoniškojo jaunimo maldos diena, kad naujai
pradėtume pirmąją bažnytinių metų dieną – pirmąjį advento sekmadienį ir visų
Serafiškosios šeimos šventųjų šventę – prašydami pranciškonų šventųjų užtarimo.
Kviečiu visus ir kiekvieną pranciškoną, brolį ir seserį, taip pat Jaupra narius tądien
jungtis į Serafiškojo rožinio (Pranciškoniško vainiko) maldą.
Maldos diena prasidės lapkričio 28 d., šeštadienį, 18.00 val. CET (Centrinės
Europos laiku) ir baigsis lapkričio 29 d., sekmadienį, 18.00 val. CET (t.y. 19.00 val.
Lietuvos laiku). Prašome sekti CIOFS interneto puslapį ir Facebook paskyrą, kur
pranešime daugiau detalių.
Nors girdime naujienas ir prognozes, kad artimiausiomis savaitėmis pasaulis
gali pasiekti pandemijos piką, vis dėlto turime likti kantrūs ir tvirti. Diena po dienos,
savaitė po savaitės artėja tas laikas, kai turime viltį vėl asmeniškai sutikti vienas
kitą. Melskime laikų Viešpatį, kad duotų mums „teisingą tikėjimą, gryną viltį, tobulą
meilę, išmintį ir pažinimą“ (plg. šv. Pranciškaus malda prie Nukryžiuotojo), kad
šiuos laikus galėtume išgyventi pagal jo norą.
Prašau, kad perskaitęs šį laišką persiųstų jį toliau, kad kiekvienas brolis ir sesė
sužinotų apie šią dieną ir galėtų prisijungti. Melsdamas mūsų Serafiškojo Tėvo
šventojo Pranciškaus ir visų Pranciškoniškosios šeimos šventųjų užtarimo, siunčiu
jums nuoširdžiausius savo linkėjimus.
Jūsų mažesnysis brolis Tibor Kauser
CIOFS generalinis ministras
Roma, 2020 m. lapkričio 17 d.
Šv. Elžbietos Vengrės šventė

Pradėkime iš naujo broliai!

LIETUVOS PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINO NACIONALINĖS
TARYBOS IŠPLĖSTINIO POSĖDŽIO NAUJIENOS
2020 m. lapkričio 14 d. nuotoliniu būdu vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų
ordino Nacionalinės tarybos išplėstinis posėdis, kuriame dalyvavo 50 regioninių ir
vietinių brolijų atstovų (ministrų, ugdymo magistrų ir dvasinių asistentų).
Pristatyta Nacionalinė nuotolinio ugdymo programa OFS kandidatams ir
naujokams – nuotoliniu būdu vyksiantis ugdymas pagal Nacionalinės ugdymo
programos temas. Tikslinė šios ugdymo programos auditorija – OFS brolijų
kandidatai ir naujokai, jų ugdymo magistrai bei dvasiniai asistentai. Kaip laisvieji
klausytojai ugdymo programoje gali dalyvauti ir įžadus davę pasauliečiai
pranciškonai.
Pristatytas nacionalinės brolijos 2020-2021 m. veiklos planas:
Iki 2020 m. lapkričio 29 d. tęsiasi tarptautinė lėšų rinkimo akcija paremti Beiruto
OFS brolijai;
Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais, 17 val. nuotoliniu būdu (kai tik bus galimybė
vėl šv. Klaros seserų vienuolyne Kretingoje) vyksta Pranciškoniškosios šeimos
atgailos vakarai (registracija interneto puslapyje ofs.lt);
2020 m. lapkričio – 2021 m. gegužės mėn. nuotoliniu būdu vyks Nacionalinė
nuotolinio ugdymo programa OFS kandidatams ir naujokams (registracija interneto
puslapyje ofs.lt);
2021 m. vasario 20 d. nuotoliniu būdu vyks IX Nacionalinis ugdymo seminaras
(skirtas popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Fratelli tutti“ studijai);
2021 m. gegužės 28-30 d. arba birželio 4-6 d. numatoma X Nacionalinė kapitula
ir VII Nacionalinė rinkimų kapitula (laukiama CIOFS Prezidiumo atsakymo).
Nežinant Covid-19 pandemijos situacijos, 2021 metais neplanuojami broliški ir
pastoraciniai vizitai, rekolekcijos visų brolijų OFS naujokams, kandidatams ir
besidomintiems pranciškoniškuoju dvasingumu, ugdymo seminaras dvasiniams
asistentams, OFS ir Jaupra „Palapinių stovykla“.
Išplėstiniame posėdyje pristatytos nacionalinės brolijos darbo grupės, kurios
dirba prie Regulos ir Generalinių Konstitucijų vertimo redakcijos bei socialinės
akcijos „Well4Africa“. Posėdžio dalyviams pristatyta kunigo pasauliečio
pranciškono Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos asmenybė ir jo beatifikacijos proceso
iniciavimo darbo grupė, kuriai vadovauja nacionalinė sekretorė Nijolė Raudytė OFS.
Posėdžio pabaigoje aptarti asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo klausimai.
Atsižvelgdama į dabartinę Covid-19 pandemijos situaciją, Nacionalinė taryba
nusprendė svarbiausius ugdymo ir organizacinius renginius šiemet organizuoti
nuotoliniu būdu. Įsigyta „Zoom“ programos licenciją suteikia galimybę vienu metu
jungtis iki 100 žmonių, neribojant susirinkimo laiko. Regioninės bei vietinės brolijos
taip pat raginamos apsvarstyti nuotolinių susirinkimų galimybes. Sudarytas „Zoom“
programos naudojimo kalendorius. Norėdami jame rezervuoti laiką savo brolijos
susirinkimui ar renginiui, el. paštu: ofs.lietuvoje@gmail.com parašykite savo
renginio pavadinimą, datą, tikslų pradžios ir pabaigos laiką, atsakingą asmenį
(kuriam bus suteiktos host-šeiminko teisės) ir jo kontaktus.
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