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Baltijos šalių Pasauliečių pranciškonų ordino konferencija 
  

Gegužės 8–16 d. Birštone vyko Baltijos šalių Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) konferencija, kurioje dalyvavo apie 60 atstovų iš
Baltarusijos, Rusijos, Latvijos, Danijos, Suomijos ir Lietuvos. Konferencijos tikslas – brolių ir seserų bei vadovų ugdymas. Paskaitas
vedė ir savo patirtimi dalijosi generalinė OFS ministrė Emmanuela De Nunzio (Italija), nuo 1990 metų atsakinga už pranciškonų
pasauliečių veiklą visame pasaulyje, OFS viceministrė, CIOF (Romoje besirenkančios tarptautinės tarybos) narė Vilhelmina Visser
(Olandija), EuFra (Europos pranciškonų pasauliečių) stovyklų organizatorė Margarete Mertens (Vokietija), pranciškonų pasauliečių
dvasiniai asistentai br. Ben Breoort OFM Cap. (Indonezija) ir br. Valentin Redondo OFMConv (Ispanija) – pranciškonų pasauliečių
dvasinis asistentas.

Pranciškonų pasauliečių veikla ir padėtis labai panaši visame pasaulyje. Trečiasis ordinas vienija apie 400 tūkstančių žmonių, iš kurių
beveik pusė gyvena Lotynų Amerikoje. Didžiausios bendruomenės yra Italijoje, Meksikoje, Brazilijoje ir JAV. Šiuo metu sparčiai auga
brolijos Šiaurės Europoje ir Afrikoje. Lietuvoje pranciškonų pasauliečių yra apie 600. Vidutinis Trečiojo ordino narių amžius pasaulyje –
apie 60 metų. Amžiaus vidurkis mažesnis tik Italijoje, nes čia veikia jaunimą vienijanti GiFra (pranciškoniškojo jaunimo) organizacija.

Konferencijoje buvo apžvelgta OFS padėtis pasaulyje ir Lietuvoje, svarstomos ordino veiklos galimybės. Priminta, kad pranciškoniškasis
pašaukimas – eiti į pasaulį ir skelbti Evangeliją savo gyvenimu ir darbu, kad OFS yra ne atsiskyrėlių ar vienuolių bendruomenė, o brolija,
gyvenanti ir veikianti pasaulyje. Nagrinėta regula ir konstitucijos, grįžta prie „šaknų” – šv. Pranciškaus „Laiško visiems tikintiesiems”.
Labai aktualus klausimas buvo ne tik naujokų, bet ir vyresniųjų brolijos narių ugdymas, ko Lietuvoje iki šiol nebuvo.

Visa OFS veikla orientuota į kitus. Pranciškonai pasauliečiai jaunimui gali pasiūlyti gyvenimą brolijoje, nes dažnai jauni žmonės jaučiasi
labai vieniši, suteikti pasitikėjimą, vietą, kur jie gali būti savimi nebijodami nesupratimo ir pajuokos, laisvai gyventi savo tikėjimu,
galimybes realizuoti save ir savo talentus. Pranciškonams pasauliečiams būdinga įsitraukti į įvairias organizacijas, judėjimus, su jais
bendradarbiauti ir juose apaštalauti. Labai svarbu ir tai, kad Lietuvos pranciškonų pasauliečių jaunimas, nors ir negausus, šioje
konferencijoje galėjo susitikti, susidraugauti, aptarti naujus bendrus planus bei idėjas.
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