ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Spalio 8 d., 11.00-14.00 val. nuotoliniu būdu vyks Lietuvos pasauliečių
pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos išplėstinis posėdis, kuriame bus
pristatytas nacionalinės brolijos 2022-2023 m. veiklos planas. Dalyvavimas
posėdyje privalomas visų lygių brolijų ministrams (jiems negalint, turi būti
deleguotas viceministras ar kitas tarybos narys). Išplėstinis posėdis atviras ir
kitiems tarybų nariams: viceministrams, ugdymo magistrams, sekretoriams,
ekonomams, broliškiems vadovams, dvasiniams asistentams, Jaupra brolijų
prezidentams. Registracija vyksta iki rugsėjo 30 dienos. Registracijos forma čia.
OFS brolijas 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. Piligrimystės metu bus galimybė pavartyti Jurgio
Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knygą, uždegti žvakelę
su maldos intencija prie tėvo J. A. 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).
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.
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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Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasaulieč ių pranciškonų ordino
UGDYMO MĖ NRAŠTIS Nr. 106 (2022 m. rugsėjis)

„Įsiklausyk į kūrinijos balsą“ – tokie yra šių metų Kūrinijai skirto laikotarpio
tema ir kvietimas. Ekumeninis laikotarpis prasideda rugsėjo 1-ąją Pasauline
maldos dėl rūpinimosi kūrinija diena ir baigiasi spalio 4-ąją Šv. Pranciškaus
švente. Tai ypatingas metas visiems krikščionims kartu melstis ir rūpintis mūsų
bendraisiais namais. Iš pradžių įkvėptas Konstantinopolio ekumeninio
patriarchato, šis laikas yra galimybė skatinti mūsų „ekologinį atsivertimą“ –
šventojo Jono Pauliaus II paragintą atsivertimą, kaip atsaką į „ekologinę katastrofą“,
kurią dar 1970 m. numatė šventasis Paulius VI.
Jei išmokstame į jį įsiklausyti, pastebime savotišką kūrinijos balso disonansą.
Viena vertus, tai saldi giesmė, šlovinanti mūsų mylimą Kūrėją, kita vertus, – gailus
šauksmas skundžiantis dėl blogo žmonių elgesio.
[...] Šiuo Kūrinijos laikotarpiu vėl melskimės didžiojoje kūrinijos katedroje,
gėrėdamiesi „didingu kosminiu choru“, kurį sudaro nesuskaičiuojama daugybė
kūrinių, giedančių Dievo šlovę. Prisijunkime prie šventojo Pranciškaus Asyžiečio
giesmės: „Būk pagarbintas, mano Viešpatie, su visa savo kūrinija“. Kartu su
psalmininku giedokime: „Visi, kas gyvas, tešlovina Viešpatį!“.
Iš popiežiaus Pranciškaus žinios Pasaulinei maldos dėl rūpinimosi kūrinija dienai

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus: Melskimės, kad visų pasaulio šalių įstatymais
būtų panaikinta mirties bausmė, žeidžianti žmogaus asmens kilnumą.
Pasauliečių pranciškonų ordino: Už visą pasaulį, kenčiantį nuo Covid-19
ligos, ypač už sveikatos darbuotojus. „Tėve mūsų...“
Už rugsėjo 10-11 d. Kryžių kalne vyksiančias visų OFS naujokų rekolekcijas
prieš įžadus. Už Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo atgimimą iš Dvasios.
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Pradėkime iš naujo broliai!

UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ DALYVAVIMAS
BAŽNYČIOJE – KAIP IŠTIKIMYBĖS ŽENKLAS
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Generalinių dvasinių asistentų konferencija tęsia mokymų
ciklą, skirtą ugdymo temai „Pasauliečių pranciškonų kelionė
Sinodinėje Bažnyčioje“. Antrąjį mokymą parengė generalinis
dvasinis asistentas br. Alfred Parambakathu OFM Conv.
Įvadas. Šiemet nusprendėme sutelkti dėmesį į sinodalumą. Jau aptarėme
Bažnyčios (Dievo tautos) bendrystės temą ir tai, kaip sekdami šv. Pranciškaus
pavyzdžiu pasauliečiai pranciškonai gali gyventi šia bendryste. Toliau žvelgsime,
kaip pasauliečiai pranciškonai gali dalyvauti Bažnyčios Sinodiniame kelyje. Dažnai
užduodame klausimą: „Kaip galime atgaivinti ir atnaujinti Pasauliečių pranciškonų
ordino gyvenimą?“ Konstitucijos mums tvirtai atsako: „atviri iššūkiams, kylantiems
iš visuomenės ir Bažnyčios gyvenimo“ (GK 8.2). Dalyvavimas Sinodiniame kelyje turi
būti mūsų pamatinis atsakas į dabartinius Bažnyčios iššūkius. Meilė Bažnyčios
atsinaujinimui yra mūsų charizmos dalis (GK 13.2), o įsiklausymas į Bažnyčios
nurodymus yra mūsų kelias (GK 15.2). Dėmesio centre ne teologiniai ar juridiniai
Bažnyčios sinodalumo aspektai, bet tai, kaip OFS gali dalyvauti Sinodiniame kelyje.
1. Pasauliečiai ir sinodalumas. Sinodalumu Bažnyčia pasisako už naują
misijinę energiją, kuri apims visą Dievo tautą. Jau ilgą laiką tai „tvyrojo ore“.
Pavadindamas juos „Dievo tauta“, Vatikano II Susirinkimas pasauliečiams suteikė
aktyvų vaidmenį Bažnyčios misijoje. Be to, Susirinkimas atidavė pirmenybę
kolektyvinei Bažnyčios prigimčiai, o ne klasikiniam hierarchiniam suskirstymui į
dvasininkus, pašvęstuosius ir pasauliečius. Pastarieji nebelaikomi dvasininkų
sielovados gavėjais. Tačiau po Susirinkimo entuziazmo taip pat matėme ir socialinę
transformaciją Vakaruose, kuri atmetė ar laikė neteisėtu viską, kas susiję su religija.
Popiežius Pranciškus ėmėsi šios idėjos. Evangelii Gaudium vizija ypatingu būdu
orientuota į visų bažnytinių figūrų perskirstymą, esminį dėmesį skiriant „šventai
tikinčiai Dievo tautai“, kuri yra Bažnyčia (EG 125).
1.1. Tikinčiųjų gyvenimas ir liudijimas kaip dalyvavimas. Pagal šią naują
logiką, pirmenybė teikiama ne funkcijoms (tarnysčių ar net charizmų), o doram
tikinčiųjų gyvenimui. Būtent Kristų tikinčiųjų gyvenimas daro mus Bažnyčia,
Sinodine Bažnyčia. Kiekvienas jų gyvena asmeninį ir unikalų santykį su Jėzumi
Kristumi, kuris suteikia formą jo būčiai. Šis santykis išreiškiamas jo ryšiais su kitais
tikinčiaisiais Kristaus mokinių bendruomenėje. Tad pasaulietis yra tas, kuris
išreiškia savo ypatingą tikėjimo patirtį Bažnyčioje, formuojančioje jo, kaip
tikinčiojo, sąžinę ir elgesį. Tokiu būdu pasauliečių, kaip ir visų Bažnyčios narių,
gyvenime pirmiausia akcentuojamos ne funkcijos/tarnystės, bet tikėjimo gyvenimo
ir Evangelijos sekimo patirties kokybė. Taip asmuo dalyvauja Bažnyčios gyvenime
ir misijoje. Tai yra sensus fidei, apie kurį kalba popiežius Pranciškus.
1.2. Gyvenimo patirtis. Kad ši pasauliečių dalyvavimo prigimtis būtų aiškesnė,
leiskimės į sutuoktinių poros iš Kroatijos tikėjimo kelionę: „Esame Mirjam ir
Dubravko Škorput iš Zagrebo, Kroatijos. Susipažinome Jaupra brolijoje. Mūsų dvasinis
gyvenimas pradėjo gilėti, aktyviai dalyvavome Bažnyčios veikloje. 10 metų buvome
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Jaupra nariais, ir net palikę broliją likome glaudžiai susiję su pranciškoniškuoju
dvasingumu ir pranciškonais.
Neseniai netekome 6 mėnesių vaikelio, kurio taip troškome ir laukėme net 10
santuokos metų. Tai nutiko balandį, pirmą Velykų savaitę, labai netikėtai, nes nėštumo
eigoje nebuvo jokių problemų. Gyvenome pasiruošimo mūsų sūnaus Krsto atvykimui
įkarštyje: planavome šventes, pirkome daiktus, rinkomės gydytoją, krikšto tėvus. Kai
pakilus kraujospūdžiui Mirjam paguldė į ligoninę, viskas atrodė įprastai. Tačiau trečią
hospitalizacijos dieną, atliekant įprastą ultragarso tyrimą, gydytojai nustatė, kad
Krsto širdelė nustojo plakti. Netikėjimas ir šokas, o vėliau vykęs kūdikio gimdymas
sukėlė prieštaringus jausmus: pyktį, baimę, liūdesį, tačiau tame jausmų kratinyje
Dievas niekur nedingo. Laukdami gimdymo visą dieną galvojome: „Kaip, kodėl taip
atsitiko?“ Tos palatoje praleistos 28 valandos – patirtis, amžiams palikusi žymę:
slogius prisiminimus ir suvokimą, kad tomis valandomis Dievas apsireiškė per gerus,
jautrius gydytojus ir slaugytojas. Sukrėtimą pamažu pakeitė liūdesys, o vaiko gimimo
akimirką jausmai tiesiog išsiliejo. Pamatėme savo sūnų, kuris nekvėpavo. Kaip bebūtų
sunku, atidavėme jį Dievui, tvirtai tikėdami, kad Krsto dabar su Juo. Draugui patarus,
palaidojome Krsto negimusiųjų kape Zagrebe. Tai leido oriai su juo atsisveikinti ir
pasidalyti sielvartu su panašų kelią nuėjusiais tėvais. Ypač svarbu, kad Krsto palydėjo
kunigo malda. Šis veiksmas leido žvelgti į priekį, žinant, kad Krsto dabar su Viešpačiu.
Bėgant laikui, sielvartas nemažėjo, kilo nauji klausimai: „Ar kada nors tapsime tėvais?
Koks bus kitas nėštumas? Kodėl Dievas tai leido?“ Šią situaciją lengviau pakėlėme su
draugais ir šeima, kurie kasdien buvo šalia. Net tais, kurie ilgą laiką nedalyvavo mūsų
gyvenime. Būdavo sunkiau, matant poras su kūdikiais ar lankantis vietose, kur ypač
jautėme Krsto, pavyzdžiui Mišiose. Nepaisant to, jautėme Dievo buvimą per artimus
žmones, gydytojus, o labiausiai – per Eucharistijos ir Ligonių patepimo sakramentus.
Mirjam po persileidimo susidūrė su kitomis problemomis, jos gydymas tęsiasi iki šiol.
Kartą dalyvavome katechezėje, kurią vedęs kunigas mūsų paklausė: „Kada Dievas
apsireiškia?“ Susirinkusieji pateikė įvairius atsakymus: gamtoje, maldoje, žmonėse,
meditacijoje...Tačiau kunigas kalbėjo, kad pilnai Dievas apsireiškia tik kančioje. Tas
krikščionybės paradoksas mūsų atveju tapo daugiau nei aiškus. Dievas apsireiškė, kai
praradome žemę po kojomis ir išsvajotąją ateitį, kai mažiausiai to tikėjomės. Kančioje,
per mums padėjusius žmones, per sakramentus, per kryžių. Mes kaip ir Jėzus patyrėme
šį paradoksą. Sustiprinome tikėjimą, kad Velykos ateina po Didžiojo penktadienio.
Pasitikėdami Juo laukiame ateities dienų ir naujų džiaugsmų, jei tokia bus Jo valia“.
Štai kaip galima dalyvauti Bažnyčios sinodalume: matant Dievo ranką visame,
kas nutinka gyvenime, net nepalankiomis akimirkomis gyvenant ir mylint tikėjimą
tikinčiųjų bendruomenėje. Ši sutuoktinių pora niekada anksčiau nebuvo patyrusi
savo tikėjimo ir meilės Jėzui Kristui stiprybės. Būtent tokios tikinčiųjų patirtys
atnaujina visos Bažnyčios tikėjimą. Sinodalumo dvasingumas tampa „bažnytine
išvaizda“ – Bažnyčios gyvenimo ir misijos šaltiniu, atnaujinimu, dinamiškumu. Tai
būdas būti ir tapti Bažnyčia. Sinodalumo dvasingumas suteikia formą nuostabiems
atradimams: paslėptos meilės energijos, įsipareigojimo sau, dosnumo ir dalijimosi,
kurie kartais mumyse glūdi neprižiūrimi ir pamiršti – lyg savotiškas „kraitis“,
gaunamas per krikštą, bet dažnai nepaisomas. Sinodalumas yra ši „kelionė kartu“,
siekiant atrasti savo paslėptą jėgą.
[tęsinys kitame ugdymo mėnraštyje]
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