ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Kasdien, 19.30 val., per Zoom – Maldos skydas už Ukrainą. Nuo pat karo
pradžios pranciškoniškasis jaunimas ir pasauliečiai pranciškonai kartu su
pašvęstojo gyvenimo broliais ir seserimis meldžiasi rožinio maldą už Viešpaties
pergalę Ukrainoje ir visų mūsų širdyse. Zoom prisijungimo nuoroda.
Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais, 17.00-18.30 val., Šv. Klaros seserų
vienuolyne Kretingoje vyksta Pranciškoniškosios šeimos atgailos vakarai, kurių
metu meldžiamės už Lietuvos Pranciškoniškosios šeimos atsivertimą. Kol kas
atgailos vakarai netransliuojami, kviečiame atvykti melstis gyvai.
Šv. Klaros seserys kviečia Pranciškoniškąją šeimą kartu švęsti šv. Klaros
iškilmę. Rugpjūčio 11 d., 18 val. Šv. Klaros seserų vienuolyne Kretingoje
šv. Mišias aukos Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir Vilkaviškio
vyskupas Rimantas Norvila. Po šv. Mišių – agapė kieme. Būkim ir švęskim kartu!
Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam, kas atsiliepėte į pagalbos prašymą ir
pasakėte: „Man rūpi Jaupra“. Per liepos mėnesį šiam tikslui buvo surinkta
3080 Eur suma. Jūsų aukų dėka Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos
prezidentė Julija Mironovaitė galės dalyvauti ne tik III Tarptautinėje Jaupra
asamblėjoje Meksikoje, bet ir būsimuose tarptautiniuose pranciškoniškojo
jaunimo susitikimuose. Viešpats teatlygina tūkstanteriopai!
Dėmesio, svarbus pranešimas! Visiems Lietuvos
pasauliečių pranciškonų ordino nariams el. paštu yra
siunčiami OFS LT naujienlaiškiai per mailer lite platformą,
tačiau dalis adresatų neatidaro šių laiškų. Būtinai patikrinkite savo el. pašto
šlamšto ir reklamų skyrius ir ten rastus OFS LT naujienlaiškius (laiško apačioje
turi būti šis žalias mailer lite ženkliukas) persikelkite į pagrindinį gaunamų
laiškų skyrių, kad jus galėtų pasiekti visa aktuali Ordino informacija.
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; Facebook: @ofs.lt @well4africa.eu @reginafamiliaefranciscanae
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 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 Kristina Petrutytė OFS (8 652 83698; petrutyte@gmail.com)
Nacionalinė ekonomė Nijolė Raudytė OFS (8 618 10454; nijole.raudyte@gmail.com)
Nacionalinė broliška vadovė Rita Budvytytė OFS (8 674 13366; budririta@gmail.com)
Nacionalinė Jaupra prezidentė Julija Mironovaitė (8 621 87125; julyte.mironovaite@gmail.com)
Nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas OFM (8 680 25115; antanas3@outlook.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)
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)
Kauno-Vilkaviškio regiono – Marijona Sinkevičienė OFS (8 658 83586; marsinkev@gmail.com)
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OFS brolijas ir visą Pranciškoniškąją šeimą kviečiame į piligrimystę
Kretingoje su tėvu Jurgiu Ambraziejumi Pabrėža.
Piligrimystės programa trunka 3 val., per kurias susipažinsite su žemaičių
šventojo, Trečiojo ordino pranciškono, kunigo J. A. Pabrėžos asmenybe ir
dvasingumu bei aplankysite svarbiausias su juo susijusias vietas Kretingoje
(paminklą J. A. Pabrėžai, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai
bažnyčią ir pranciškonų vienuolyną, J. A. Pabrėžos kapą senosiose kapinėse ir
kt.). Piligrimystės metu bus galimybė pavartyti Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos
užtarimu patirtų Dievo malonių knygą, uždegti žvakelę su maldos intencija prie
tėvo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos kapo ir agapės metu pabendrauti su
Kretingos Pranciškoniškąja šeima.
Piligrimystei būtina registruotis iš anksto (vėliausiai prieš dvi savaites).
Kontaktinis asmuo – J. A. Pabrėžos darbo grupės vadovė Nijolė Raudytė OFS
(8 618 10454, nijole.raudyte@gmail.com).

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus: Melskimės už smulkiuosius ir vidutinius
verslininkus, labai paveiktus ekonominės bei socialinės krizės, kad rastų
reikiamų priemonių tęsti veiklą ir tarnauti savo bendruomenėms.
Pasauliečių pranciškonų ordino: Už Brazilijos nacionalinę broliją.
Už rugpjūčio 20-26 d. Meksikoje vyksiančią III Tarptautinę Jaupra asamblėją
ir joje dalyvausiančią Lietuvos Jaupra prezidentę Juliją Mironovaitę.
Už Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo atgimimą iš Dvasios. „Tėve mūsų...“
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: SINODINIS KELIAS SU
PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINU
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OFS kaip pasaulinis Ordinas turėjo galimybę ir atsakomybę prie
Sinodinio proceso prisijungti ir kaip tarptautinė brolija. Visų lygių
OFS brolijos buvo pakviestos atsakyti į kelis klausimus, kurių
apibendrinimą CIOFS sekretoriatas per Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo
gyvenimo draugijų kongregaciją pateiks tiesiai Šventajam Sostui. Dėkojame savo
įžvalgas atsiuntusioms 7 vietinėms brolijoms už jūsų brangų ir vertingą prisidėjimą
prie Sinodinio kelio taip pat ir šiuo būdu. Dalijamės šių įžvalgų apibendrinimu, kurį
nuo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino išsiuntėme CIOFS sekretoriatui.
Kaip manote, su kokiais didžiausiais šio dešimtmečio iššūkiais ir
problemomis susiduria Katalikų Bažnyčia?
Klierikalizmas: Bažnyčia daug netenka dėl dvasininkų ir pasauliečių negebėjimo
bendradarbiauti. Evangelizacijos trūkumas: Evangelijos skelbimą pakeitė tiesiog
katechizavimas, trūksta gyvo apaštalavimo ir tikėjimo liudijimo (bažnytinėse
bendruomenėse, šeimose, darbovietėse, žiniasklaidoje etc.). Tikėjimo krizė:
sumažėjęs tikinčiųjų skaičius, tuštėjančios bažnyčios, „kultūrinis religingumas“ ir
įvairių nekrikščioniškų dvasingumų populiarinimas. Šeimų krizė: šeimose neliko
tikėjimo perdavimo, jaunos šeimos nenori susilaukti vaikų, kinta tradicinės šeimos
samprata, trūksta jaunimo lytinio auklėjimo. Pašaukimų į kunigystę ir vienuolystę
trūkumas, kunigų ir vienuolių supasaulėjimas, dvasininkų nebrandumas. Šventumo
trūkumas, tradicijų atmetimas ir pasikeitusi nuodėmės samprata (nesakramentinis
gyvenimas, subjektyvios Bažnyčios mokymo interpretacijos, dvasininkų dvigubas
gyvenimas, seksualiniai ir finansiniai nusikaltimai). Bažnyčia yra nuolat
„juodinama“ žiniasklaidos. Visuomenėje ir Bažnyčioje dominuoja materializmas, o
ne dvasingumas; individualizmas, susvetimėjimas ir susiskaldymas, o ne
bendruomeniškumas ir vienybė.
Kaip, jūsų nuomone, Katalikų Bažnyčia turėtų atsiliepti į šiuos iššūkius ir
problemas?
Atgailauti ir sugrįžti prie Kristaus, vienytis su Juo. Visais įmanomais būdais –
malda, pasninku, dialogu, drąsiomis iniciatyvomis – siekti Bažnyčios narių
šventumo ir vienyti bendruomenę. Dvasininkai turi pasitikėti pasauliečiais ir
dalintis su jais bendra atsakomybe už Bažnyčią, nes atsinaujinimas gali įvykti tik
šioje abipusėje bendrystėje. Įkrikščioninimo sakramentų katechezė turi keistis iš
pagrindų, kad centre būtų ne patys sakramentai, bet evangelizacija – susitikimas su
prisikėlusiu Kristumi ir Dievo žodžio pažinimas. Dauguma tikinčiųjų (dvasininkų ir
pasauliečių) yra nebrandūs, nes nepažįsta Dievo žodžio ir nėra asmeniškai sutikę
gyvo Jėzaus savo gyvenime. Reikia naujų evangelizacijos formų, kurios apimtų visą
šeimą – ne tik vaikus, bet ir jų tėvus. Ypatingą dėmesį skirti šeimų sielovadai, vaikų
ir jaunimo ugdymui, kad šeimos taptų mažosiomis bažnyčiomis. Reikia rengti
apaštalus (kunigus, katechetus, pasauliečius), uoliai apaštalaujančius savo
aplinkoje, kad visi žmonės galėtų išsigelbėti išgirdę Gerąją Naujieną. Greita ir aiški
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Bažnyčios ganytojų reakciją į iškilusius laikmečio iššūkius labai padėtų tikinčiųjų
vertybinei orientacijai. Reikia siekti finansinio skaidrumo dėl bažnyčiose teikiamų
paslaugų. Padarę nusikaltimus, subjektyviai interpretuojantys Bažnyčios mokymą
ir klaidinantys tikinčiuosius dvasininkai turi nešti atsakomybę už savo veiksmus.
Bažnyčios hierarchija turi kovoti su klerikalizmu, padėti atsiversti netikintiems
kunigams, atgaivinti jų pašaukimo esmę – būti tarnais, organizuoti maldos akcijas
už kunigus. Saugotis, kad bažnyčios netaptų kultūrinių renginių centrais. Reikia
daugiau tiesioginės evangelizacijos.
Ką jūs, kaip pavieniai pasauliečiai pranciškonai galite duoti Katalikų
Bažnyčiai, kad ji dar autentiškiau ir regimiau taptų Kristaus Kūnu?
Mylėti Bažnyčią, nepaisant jos žaizdų. Bendradarbiauti su broliais kunigais.
Liudyti meilę Evangelijai ir Eucharistijai. Melstis ir pasninkauti už Bažnyčią.
Apaštalauti ir asmeniškai liudyti tikėjimą savo gyvenimu. Kartu su brolija liudyti
bendruomeniškumą. Aktyviai dalyvauti Bažnyčios gyvenime. Liudyti Dievo meilę
socialinėse tarnystėse. Būti gyvais Kristaus sekėjais kaip šv. Pranciškus.
Kokiu būdu mes, pasauliečiai pranciškonai, galime geriausiai prisidėti
prie Katalikų Bažnyčios gyvenimo?
Šiais individualizmo laikais Pranciškoniškoji šeima turi liudyti brolystę: tarp
pasauliečių ir dvasininkų, tarp skirtingų kartų, tarp tautų. Perduoti tikėjimą savo
šeimose ir evangelizuoti savo aplinką. Investuoti į pranciškoniškąjį jaunimą, kad jis
taptų galingu jaunuolius evangelizuojančiu judėjimu. Būti matomiems vietinėse
bendruomenėse, aktyviai įsijungiant į parapijos veiklą, švenčiant pranciškoniškas
šventes. Pasauliečiai gali padėti dvasininkams, sprendžiant įvairius organizacinius,
finansinius, socialinius ir panašius klausimus, vykdant socialines tarnystes
ligoninėse etc. Prisidėti prie Bažnyčios atsivertimo ir dvasinio augimo galime savo
malda ir atgaila, Eucharistine adoracija, pasninku, asmeniniu šventumu ir dorybių
ugdymu, atleidimu etc.
Ko mums, pasauliečiams pranciškonams, labiausiai reikia iš Katalikų
Bažnyčios?
Bažnyčios atgimimo, tikėjimo liudijimo ir gyvo tikėjimo, kunigų atsivertimo,
dvasininkų ir pasauliečių bendravimo ir bendradarbiavimo, vieni kitų palaikymo,
draugystės, glaudesnių ryšių tarp įvairių bendruomenių Bažnyčioje, OFS tapatybės
suvokimo, ganytojų palaiminimo ir vedimo, vieningo ir aiškaus vadovavimo
Evangelijos dvasioje, sakramentų, būti vienybėje su Bažnyčia, būti Bažnyčios dalimi.
Su kokiais didžiausiais šio dešimtmečio iššūkiais susiduria Pasauliečių
pranciškonų ordinas?
Ordino senėjimas ir narių mirštamumas. Pašaukimų į OFS ir Jaupra brolijas
stoka. Jaunimo pastoracija: jaunų žmonių trūkumas, prie OFS brolijų nėra
pranciškoniškojo jaunimo ir pranciškoniškų vaikų grupių. Dalies Ordino narių
supasaulėjimas, įžadų nesilaikymas. Kokybiško ugdymo trūkumas. Narių
neaktyvumas ir brolijos susirinkimų nelankymas. Pandemija neigiamai atsiliepė
brolijų narių vienybei.
UŽDUOTIS. Jei jūsų brolija nespėjo laiku atsiųsti savo įžvalgų, nors ir pavėluotai, bet
vis tiek aptarkite su broliais ir sesėmis šias svarbias Ordinui ir Bažnyčiai temas.
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