ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
CIOFS Prezidiumas patvirtino, kad pernai rudenį dėl koronaviruso
pandemijos nukelta Pasauliečių pranciškonų ordino XVI Generalinė kapitula
ir VII Generalinė rinkimų kapitula vyks š.m. lapkričio 13-21 d. Romoje.
Prašome maldos, kad Generalinė kapitula būtų saugi ir vaisinga.
Artėjant naujiems ugdymo metams, rugpjūčio 24 d., 19.00-21.00 val., vyks
nuotolinis praktinis kursas ugdymo magistrams, kurį ves Lietuvos
pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba. Praktinio kurso metu
susipažinsime su 2021 m. patvirtinta atnaujinta Nacionaline ugdymo programa
ir jos priedais, išmoksime praktiškai naudotis sukauptos ugdymo medžiagos
archyvais, aptarsime didžiausias su ugdymu brolijose susijusias problemas.
Dalyvavimas praktiniame kurse yra privalomas visų lygių ugdymo magistrams
(jiems negalint dalyvauti, turi būti deleguotas kitas tarybos narys),
rekomenduojama dalyvauti visų lygių ministrams ir dvasiniams asistentams.
Registracija į nuotolinį kursą vyksta iki rugpjūčio 20 d. - registracijos anketa.
Pranciškoniškosios šeimos atgailos vakarai, kurių metu meldžiamės už
Lietuvos Pranciškoniškosios šeimos atsivertimą, vyksta pirmaisiais mėnesių
sekmadieniais, 17 val., šv. Klaros seserų vienuolyne Kretingoje. Vakarų
programoje: Valandų liturgijos vakarinė, šlovinimas ir spontaniški maldavimai,
agapė. Dalyvaujančių brolių ir sesių prašome laikytis visų SAM rekomendacijų.
Iš anksto (vėliausiai prieš parą) užsiregistravusiems atsiųsime Zoom nuorodą,
kuria galėsite prisijungti prie tiesioginės vaizdo transliacijos. Registruokis čia!
Rugpjūčio 27-29 d. svečių namuose „Domus Pacis“ Kaune vyks Lietuvos
pranciškoniškojo jaunimo brolijos metinis susitikimas „Dievas davė man
brolius“. Šiemet savo 15 metų gimtadienį švenčianti Jaupra kviečia švęsti kartu!
Vietų skaičius yra ribotas. Registracija vyksta iki rugpjūčio 20 d. interneto
puslapyje: www.jaupra.lt.
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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 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)

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasaulieč ių pranciškonų ordino
UGDYMO MĖ NRAŠTIS Nr. 93 (2021 m. rugpjūtis)

MALDOS INTENCIJOS

Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Melskimės už Bažnyčią, kad ji iš Šventosios Dvasios gautų malonę ir jėgų
atsinaujinti Evangelijos šviesoje.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Už Šri Lankos, Kongo ir Peru nacionalines brolijas. Už Pasauliečių
pranciškonų ordino XVI Generalinę kapitulą ir VII Generalinę rinkimų kapitulą,
kuri vyks 2021 m. lapkričio 13-21 d. Romoje. „Tėve mūsų..“
Už Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino X Nacionalinę kapitulą ir
VII Nacionalinę rinkimų kapitulą, kuri vyks 2021 m. rugsėjo 17-19 d. Kryžių
kalne. „Dvasia, Viešpatie, ateik..“
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UGDYMO MEDŽIAGA
Tema: Pranciškoniškosios šeimos generalinių ministrų konferencija

2021 m. rugpjūčio 28 d. Kretingoje vyks Lietuvos pasauliečių
pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos ugdymo seminaras.
Seminaro tema: „Žemaičių šventasis – Jurgis Ambraziejus Pabrėža“.

2021 m. liepos mėn. Romoje vykusioje Mažesniųjų brolių ordino
Generalinėje kapituloje susitiko Pranciškoniškosios šeimos generalinių
ministrų konferencija, kurią sudaro visų pranciškonų ordinų vyresnieji (iš
kairės į dešinę):
 Trečiojo reguliariojo ordino - br. Amando Trujillo Cano TOR,
 Pasauliečių pranciškonų ordino - Tibor Kauser OFS,
 Mažesniųjų brolių ordino - br. Massimo Fusarelli OFM,
 Mažesniųjų brolių kapucinų ordino - br. Roberto Genuin OFM Cap,
 Mažesniųjų brolių konventualų ordino - br. Carlos Trovarelli OFM Conv,
 ses. M. Magdalena Schmitz, atstovaujanti CFI-TOR (Tarptautinei
pranciškonų konferencijai, kuri vienija visus pagal TOR Regulą
gyvenančius brolius ir seseris).
OFS Regulos 1-2 straipsniai apibrėžia Pranciškoniškąją šeimą ir Pasauliečių
pranciškonų ordino vietą joje:
„Pranciškoniškoji šeima yra viena iš daugelio Šventosios Dvasios Bažnyčioje
sužadintų dvasinių šeimų. Ji vienija visus Dievo tautos narius – pasauliečius,
pašvęstojo gyvenimo asmenis ir kunigus, savyje atpažįstančius pašaukimą sekti
Kristumi šv. Pranciškaus Asyžiečio pėdomis.
Skirtingais būdais ir formomis, bet gyvybę teikiančia tarpusavio bendryste jie
siekia Bažnyčios gyvenime ir misijoje įgyvendinti savo bendro Serafiškojo Tėvo
charizmą.
Pasauliečių pranciškonų ordinas turi ypatingą vietą šioje šeimoje.“
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Lektoriai ir pranešėjai:
br. kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM – Telšių regiono dvasinis asistentas,
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebonas;
Jolanta Klietkutė OFS – Kretingos brolijos ugdymo magistrė, Kretingos
muziejaus vyr. muziejininkė-istorikė.
Vieta: brolių pranciškonų vienuolyno refektorius (Vilniaus g. 2A, Kretinga),
įėjimas per vidinį kiemą.
Ugdymo seminaro dienotvarkė:
9:00 Registracija
10.00 Šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje
11.00 Kavos-arbatos pertrauka
11.15 Paskaita apie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos gyvenimą ir veiklą
(br. kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM)
12.00 Valandų liturgijos dieninė
12.15 Pietūs
13.00 Filmo „Žemaičių šventasis Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-1849).
Gyvoji istorija“ peržiūra ir pristatymas (Jolanta Klietkutė OFS)
14.00 Malda prie J. A. Pabrėžos kapo Senosiose Kretingos kapinėse
15.00 Seminaro pabaiga
Ugdymo seminaras nemokamas. Prašome atsivežti žvakelę, kurią galėsite
palikti prie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos kapo, bei skanumynų kavos stalui.
Registracija į seminarą vyksta iki rugpjūčio 20 d., vietiniams ministrams savo
brolijų narių skaičių registruojant el. paštu: rad.rimantas@gmail.com.
Seminarą organizuoja Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių
regiono taryba.
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