ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Balandžio 5-11 dienomis vykusioje Gailestingumo savaitės akcijoje „Eik
ir atstatyk mano namus!, skirtoje paremti nuo žemės drebėjimo
nukentėjusiai Kroatijos Pranciškoniškajai šeimai, buvo surinkta 6645 Eur
suma. Iš visos širdies dėkojame visiems, kurie iškeitėte „akmenis“ į
palaiminimus ir taip dosniai aukojote – regioninėms ir vietinėms brolijoms,
pavieniams pasauliečiams pranciškonams, dvasiniams asistentams, brolių ir
seserų vienuolijoms, Jaupra nariams. Teatlygina Viešpats jums savo
nesuskaičiuojamais palaiminimais!
Kviečiame pasinaudoti LR įstatymų suteikta teise ir iki gegužės 1 d.
paskirti Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinui savo 1,2 proc. gyventojų
pajamų mokesčio. Prašymai teikiami tik elektroniniu būdu per per VMI
Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Mūsų rekvizitai: Lietuvos
pasauliečių pranciškonų ordinas, į. k. 192084542. Viešpats teatlygina Jums
savo gerumo malonėmis!
Kviečiame sekti Facebook puslapį @JAPabreza – jame
vienoje vietoje rasite visą informaciją apie kunigą,
Trečiojo ordino pranciškoną, gydytoją, botaniką,
mokslininką Jurgį Ambraziejų Pabrėžą (1771-1849).
Puslapį kuria J. A. Pabrėžos beatifikacijos proceso
inicijavimo darbo grupė, įkurta 2020 m. birželio 8 d.
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės
tarybos nutarimu. Darbo grupei vadovauja nacionalinė
sekretorė Nijolė Raudytė OFS. Susisiekti su šia darbo grupe galima el. paštu:
japabreza@gmail.com. Primename, kad LR Seimas 2021-uosius metus
paskelbė Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais.
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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 LT287044060003604017
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 Co 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)

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasaulieč ių pranciškonų ordino
UGDYMO MEs NRAŠTIS Nr. 90 (2021 m. gegužė)

Brangūs broliai ir seserys visame
pasaulyje! Viešpats tesuteikia jums savo
ramybę!
Su didžiu džiaugsmu skelbiame, kad
šiemet švenčiame Memoriale Propositi
800 metų jubiliejų (1221-2021).
Memoriale Propositi tekste randame detalių apie daugelį brolijos gyvenimo aspektų
(įžadus, naujų narių priėmimą į broliją). Šis dokumentas aprašo pirmųjų
šv. Pranciškaus pavyzdžiu pasekusių atgailos brolių ir seserų dvasinį gyvenimą, kurį
nusako: atgailos gyvenimas (pasninkas, malda, gailestingumo darbai) ir gyvenimas
brolijoje (žmogiškos dorybės, rūpinimasis kitais, šeimos įsijungimas į broliją, taikos
ir gėrio nešimas broliams ir seserims). Šis dokumentas įkvėpė mūsų gyvenimo būdo
pradžią, todėl kaip Ordinas švenčiame 800 metų nuo jo paskelbimo. Šį jubiliejų
minime kartu su brangiais broliais ir seserimis, gyvenančiais pagal Trečiojo
reguliaraus ordino (TOR) regulą.
Kviečiame visas OFS brolijas gilintis ir labiau pažinti mūsų istoriją, kad galėtume
sustiprinti per šimtmečius išlikusias mūsų Ordino vertybes. Savo pačių istorijos
pažinimas yra stiprus pagrindas statant šiandienos istoriją – ką daryti mus ragina
mūsų Regula ir Generalinės Konstitucijos. Šiemet bus parengti keli ugdymo
medžiagos dokumentai kartu su vaizdo klipais, kad mūsų brolijos galėtų daugiau
sužinoti apie Memoriale Propositi ir giliau pažinti savo šaknis.
Istorija moko, kad pašaukimas ir misija turi būti nuolat iš naujo interpretuojami,
kad skirtingais istoriniais, kultūriniais ir politiniais laikais negyventume lyg
nesavalaikiai. Kartu turime siekti likti ištikimais autentiškam pašaukimui kaip mūsų
laikų žmonės. Istorija kuriama kasdien, todėl kiekvieną dieną turime Dievo prašyti
išminties skaityti laiko ženklus, kurie visada susiję su Dievo planu mums. Mūsų
šaknys yra „padrąsinimas“ kurti istoriją pagal Dievo planą.
Kviečiame švęsti šį Ordino jubiliejų savo brolijų susirinkimuose, ugdymo
susitikimuose etc., ir pasidalinti šiais įspūdžiais su broliais ir sesėmis iš viso
pasaulio. CIOFS Sekretoriatas iki rugsėjo 30 d. lauks nuotraukų iš jūsų švenčių.
Šiandien ir toliau paliekame pėdsakus tame pačiame kelyje. Kelyje,
paženklintame įsipareigojimu, buvimu, pergalėmis ir nesėkmėmis. Svarbiausia, kad
esame to dalis, šiandienos kelias, tad turime pilnai gyventi brolijoje, kuri yra mūsų
charizmos turtas. Siunčiame jums broliškus sveikinimus, melsdami Serafiškojo
Tėvo šventojo Pranciškaus ir mūsų brangios sesers Klaros užtarimo.
Tibor Kauser OFS, CIOFS generalinis ministras
Silvia Diana OFS, CIOFS Prezidiumo narė ir jubiliejaus koordinatorė
Roma, 2021 m. sausio 10 d. 1

Pradėkime iš naujo broliai!

UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: „Fratelli tutti“ žinia Pranciškoniškajai šeimai
Pristatome trečiąją, paskutiniąją sesės Pranciškos Mačiulytės OSC
mokymo, sakyto 2021 m. vasario 20 d. nuotoliniu būdu vykusiame
IX Nacionaliniame ugdymo seminare, dalį.
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Mandagumo aspektą išskyręs br. Pietro Maranesi kaip konkretų brolybės ir
draugystės pasirinkimo pavyzdį šv. Pranciškaus gyvenime nurodo jo
apsilankymą pas raupsuotuosius. Žinoma, tai nebuvo tiesiog „mandagus vizitas“
ar proga jiems parodyti užuojautą. Tai buvo labai konkreti pagalba, sakytume –
ne itin malonus darbas, ir pastanga sugrąžinti orumą tiems, kurie buvo jo
netekę, bei priminimas Asyžiaus gyventojams, kad jie taip pat atsakingi už šiuos
paribio žmones. Nors enciklikoje tiesioginės užuominos į šį epizodą nėra,
br. Pietro manymu, būtent ši šv. Pranciškaus patirtis veda į enciklikos „širdį“ –
įtraukti „paskutiniuosius“ (tarsi nurašytus, atmestuosius) į visuomenės
gyvenimą, priimti juos tokius, kokie yra. Nes, anot popiežiaus, net tie, „kuriuos
galima kritikuoti dėl jų klaidų, gali prisidėti kuo nors, kas neturėtų pražūti!
(Evangelii Gaudium, 236). Taigi mums svarbi tema yra susitikimas, kito
skirtingumo priėmimas. Perfrazuojant apaštalą Paulių, esame kviečiami
„apginkluoti mūsų vaikus dialogo ginklais!, „išmokyti geros susitikimo kovos“
(217). Ir, anot br. Pietro, tai gera proga prisiminti palyginimą apie Gubijaus
vilką – tai yra kaip rasti bendrą kalbą su tuo, kuris atrodo nesutramdomas,
pritvinkęs pykčio ir pan. Suvokiant šį pasakojimą alegorine prasme, kaip
atleidimą piktadariui, galime eiti dar toliau – iki enciklikoje svarstomos mirties
bausmės ir griežto pasisakymo už jos panaikinimą (263-270). Šis klausimas turi
gilias šaknis Bažnyčios mokyme, o kaip svarbus argumentas nurodoma
pop. Jono Pauliaus II pozicija, išsakyta enciklikoje „Evangelium Vitae!, kad
mirties bausmė nėra adekvati moraliniame lygmenyje ir nebėra būtina
baudžiamojoje teisėje (56). Atrodo labai prasminga, kad enciklikoje paskutinis
žodis paliekamas Šv. Raštui, Jėzaus ištarmei vienam iš palydovų, panorusių Jį
apginti per suėmimą Getsemanėje (Mt 26, 52).
Matome nemažai temų, kurios yra tarsi užuomina į vieną ar kitą
pranciškoniško dvasingumo aspektą. Paminėsiu tik kai kurias formuluotes:
„taikos architektūra!, kuri įtraukia įvairias visuomenės institucijas pagal jų
kompetenciją, ir „taikos amatininkystė“, apimanti visus (228-232); ypatingas
dėmesys pažeidžiamiausioms, skurdžiausioms socialinėms grupėms (233-235)
ir „atleidimo vertė ir reikšmė“ (236-245). Visuomenėje atleidimas neretai
suvokiamas kaip silpnųjų pasirinkimas: nesugebėjimas išlaikyti savo pozicijos,
tam galios praradimas ar net pabėgimas nuo problemos, pasirenkant tariamą
ramybę. Pripažįstama, kad konfliktai kai kuriais atvejais tiesiog neišvengiami,
kad pasaulyje daug neteisybės ir nusikaltimų, kuriems neįmanoma pritarti,
tačiau tai neturi leisti išsikeroti pykčiui ir tapti pretekstu kurti keršto planus.
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Dievo žodis visada kviečia į susitaikymą (Mt 18, 21-35; 2 Tim 24-25 ir kt.), tad
ir mūsų atsakas gali būti tik meilė, „be išimčių“ (241), „tačiau mylėti engėją
nereiškia pritarti, kad ir toliau toks būtų; ir net neleisti jam galvoti, kad tai, ką
daro, yra priimtina!. Tikima, kad tik meilė gali keisti žmogų, tik ji gali atimti tą
galią, kurios žmogus nemoka naudoti ir deformuoja jį kaip žmogišką būtybę
(241). Priešingu atveju patirta nuoskauda ims griauti mus pačius, nes „tas
griežtas nuosprendis, kurį nešioju širdyje prieš savo brolį ar seserį, ta neišgydyta
žaizda, neatleistas blogis, tas apmaudas, kuris vers mane vien kentėti, yra dalelė
karo, kurį nešioju viduje, yra židinys širdyje, kurį reikia užgesinti, kad nevirstų
gaisru! (243).
Apibendrindama norėčiau išskirti keletą svarbesnių akcentų. Tai yra kad
brolybės negalime išgyventi be tikėjimo perspektyvos: tik išpažindami
dangiškąjį Tėvą, galime priimti kitus kaip brolius ir seseris. Kita svarbi
nuostata – kad mūsų pasirinkimai turi remtis Dievo žodžiu, visada aktualiu ir
neišsemiamu išminties šaltiniu, o į šių dienų realybę turime žvelgti Kristaus
mokinio akimis, tai yra ne abejingo pašaliečio, bet kito poreikiams jautraus
artimojo žvilgsniu.
Enciklikoje pateikta daug įsisenėjusių visuomenės skaudulių, kai kurie iš jų
yra įgiję platų tarptautinį mastą, tapę organizuoto nusikalstamumo dalimi, ir
tam reikalingi tarpvalstybiniai sprendimai. Tačiau, kaip jau buvo minėta,
popiežiui Pranciškui nėra mažų dalykų – viskas prasideda mūsų aplinkoje:
šeimoje, mokykloje, bendruomenėje, darbovietėje. Čia užmezgamas ryšys arba
imamos statyti atskirties sienos, ir visada galime klausti savęs: kodėl sunku
priimti kitą, ar galiu savo broliui, seseriai leisti būti kitokiam, neįsileisdama(s) į
širdį kartėlio, kuris galėtų išplisti kaip nesaugiai paliktas ugnies židinys? Ir
popiežius Pranciškus nepailsdamas kartoja bendrystės „elementorių“, kad ji
prasideda nuo paprastų žodžių „prašau!, „atsiprašau!, „ačiū“, nuo dėmesingumo
šalia esančiajam ir konkretaus veido, į kurį turiu žvelgti su meile.
[Pabaiga]

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Melskimės, kad už finansus atsakingi asmenys bendradarbiautų su
vyriausybėmis, reguliuotų finansų sferą ir apsaugotų piliečius nuo jos keliamų
pavojų.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Už CIOFS Prezidiumą. „Tėve mūsų..!
Už Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino X Nacionalinę kapitulą ir
VII Nacionalinę rinkimų kapitulą, kuri numatyta 2021 m. birželio 4-6 d. Kryžių
kalne. „Dvasia, Viešpatie, ateik..!"
Katalikų Bažnyčios Lietuvoje:
Už šeimą – namų bažnyčią, valstybės bei visuomenės pagrindą (maldos skydas
šia intencija vyksta 2021 m. kovo 19 d. – 2022 m. birželio 26 d).
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