LIETUVOS PRANCIŠKONIŠKOJO JAUNIMO BROLIJOS

APEIGYNAS

Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo brolijos
APEIGYNAS

Imprimatur
Br. kun. Algirdas Malakauskis OFM
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija
Vilniaus g. 2, LT-97129, Kretinga
jaupra@gmail.com
Užregistruota Lietuvos Respublikos
Juridinių asmenų registre
2007 m. lapkričio 13 d.
Teisinė forma: tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija
Kodas: 301245532
Sąskaitos Nr. LT02 7044 0600 0626 4807
AB SEB bankas, kodas 70440
2017

Pax et Bonum,
Pranciškoniškasis jaunimas (sutrumpintai – JauPra) yra jaunimo brolija, pašaukta
Šventosios Dvasios dalytis krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio
dvasingumą. Jaunuoliai, kurie galutinai apsisprendžia tapti Pranciškoniškojo jaunimo
nariais, yra įvesdinami, po pasiruošimo laikotarpio iškilmingai duoda Pažadą ir tampa
oficialiais brolijos nariais. Per tai jie tampa ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio
Pranciškoniškojo jaunimo bei didelės Pranciškoniškosios šeimos dalimi.
Džiugu pranešti, kad nuo dabar Lietuvos ir viso pasaulio Pranciškoniškasis
jaunimas išgyvens bendrystę per vieningą apeigyną.
Naujasis apeigynas yra didelė dovana Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo
gyvenime. Linkiu savo pašaukimą Pranciškoniškojo jaunimo brolijoje gilinti šv. Pranciškaus
Asyžiečio gyvenimo šviesoje. Tegul apeigyne pateikta jaunimo malda tampa kiekvieno
Pranciškoniškojo jaunimo susitikimo pradžia ir pabaiga. Kaip Evangelijoje parašyta: „jeigu
kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį
suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 19–20).

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentas,
Rokas Žeimys

Mieli Pranciškoniškojo jaunimo nariai,
Džiaugiuosi, kad pasiryžote sekti Jėzų šv. Pranciškaus Asyžiečio pėdomis.
Šiuolaikinis pasaulis jums kalba, kad įsipareigoti neapsimoka ir yra nebemadinga. Tačiau
tikroji meilė su džiaugsmu įsipareigoja ir visą save dovanoja kitam. Pranciškoniškojo
jaunimo Pažadas yra jūsų meilės Jėzui išpažinimas ir troškimas dovanoti Jam gražiausius
savo gyvenimo metus. Tegul šis „Taip“ būna tarpinė stotelė didesnių, viso gyvenimo
įsipareigojimų ir pašaukimo link. Linkiu jums šventojo Neturtėlio drąsos kasdien gyventi ne
savo, bet Dievo vaikų gyvenimą, tampant džiaugsmo, taikos ir Evangelijos nešėjais savo
aplinkoje.

Br. kun. Antanas Blužas OFM
Nacionalinis dvasinis asistentas

TURINYS
Įžanga ...................................................................................................................................................................... 5
Įvesdinimo į Pranciškoniškąjį jaunimą apeigos ........................................................................................ 7
Pranciškoniškojo jaunimo pažado apeigos................................................................................................ 9
Pranciškoniškojo jaunimo brolijos rinkimų asamblėjos apeigos..................................................... 12
Pranciškoniškojo jaunimo malda ................................................................................................................ 16

ĮŽANGA
Šis dokumentas yra norminamosios paskirties. Tuo pat metu jį galima teisėtai adaptuoti
skirtingoms kultūroms.
I.

Asmeninio ir formalaus įsipareigojimo, atlikto prieš Dievą ir Pranciškoniškojo
jaunimo broliją, prigimtis

1. Pranciškoniškasis jaunimas yra visų Jaupra vietinių brolijų visame pasaulyje
bendrystė. Tai neatsiejama Pranciškoniškosios šeimos dalis, gyvenanti krikščionišką
gyvenimą šv. Pranciškaus iš Asyžiaus žinios šviesoje ir gilinanti pašaukimo kelionę
prie Pasauliečių pranciškonų ordino. (Plg. 1-osios tarptautinės Jaupra asamblėjos
išvados – Įvadas; plg. G.K. str. 96.2)
2. Pranciškoniškojo jaunimo nariai individualiai ar kartu apmąsto OFS Regulą kaip
įkvepiantį dokumentą, brandinantį jų krikščioniškąjį ir pranciškoniškąjį pašaukimą. Po
tinkamo ugdymo laikotarpio, trunkančio bent vienerius metus, kandidatas patvirtinta
šį pasirinkimą asmeniškai pasižadėdamas prieš Dievą savo brolių bei seserų
akivaizdoje. (Plg. G.K. str. 96.3)
II.

Pranciškoniškojo jaunimo apeigos, lydinčios pašaukimo kelionę

3. Pranciškoniškojo jaunimo nariai gilina savo pašaukimą šv. Pranciškaus žinios šviesoje.
Po pirmojo susipažinimo su brolija, jie įsitraukia į brolijos gyvenimą Įvesdinimo
apeigomis. Vėliau jie patvirtina savo apsisprendimą tęsti pašaukimo kelionę Jaupra
brolijoje Pažado apeigomis. (Plg. YouFra: A Way of Franciscan Vocation, nr. 19; 21; 22)
a. Abejoms apeigoms vadovauja vietinės brolijos, į kurią jaunasis narys įsitraukia
ar kuriai pasižadės, prezidentas. Jei vietinėje brolijoje dar nėra Pažadą davusio
brolio ar sesers (kaip besikuriančios brolijos atveju), už vadovavimą apeigoms
yra atsakingas aukštesnio lygmens brolijos prezidentas. Kai tai neįmanoma,
vadovauja vietinės OFS brolijos ministras ar jo įgaliotinis. Dvasinio asistento
buvimas ir vaidmuo minėtose apeigose yra priemonė užtikrinti ištikimybę
pranciškoniškajai

charizmai,

bendrystę

su

Bažnyčia

ir

vienybę

su

Pranciškoniškąja šeima. (Plg. YouFra: A Way of Franciscan Vocation, nr. 21, 28;
plg. 1-osios tarptautinės Jaupra asamblėjos išvados)
III.

Įvesdinimo į Pranciškoniškojo jaunimo broliją apeigos

4. Įvesdinimas į Jaupra broliją yra ieškojimo, brolijos pažinimo ir priėmimo metas, kuris
baigiasi apsisprendimu pradėti pasiruošimą Pranciškoniškojo jaunimo Pažadui.
(Nacionalinio statuto 27 str.)
5. Įvesdinimo į Jaupra broliją apeigos atliekamos prieš pasiruošimo Pažadui laikotarpį.
Apeigos turėtų būti paprastos ir kuklios. Patartina, kad prieš šias apeigas jaunuolis
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būtų priėmęs Sutvirtinimo sakramentą. (Plg. 1-osios tarptautinės Jaupra asamblėjos
išvados)
6. Apeigos atliekamos maldos brolijoje metu, o ne per šv. Mišias. Po apeigų jaunimui
gali būti padovanojama Evangelija ir kiti Jaupra dokumentai (Plg. 1-osios tarptautinės
Jaupra asamblėjos išvados).
IV.

Pažado apeigos

7. Praėjus bent metų trukmės ugdymo laikotarpiui kandidatas gali patvirtinti savo
sprendimą duodamas asmeninį Pažadą prieš Dievą brolių bei seserų akivaizdoje.
Brolijos taryba sprendžia dėl kandidato prašymo, o davęs pažadą jaunuolis yra pilnai
įtraukiamas į broliją. Pažadą davę Jaupra nariai turėtų prisiminti jį atnaujinti
kiekvienais metais, kaip nustatyta Nacionaliniame Statute. (Plg. YouFra: A Way of
Franciscan Vocation, n. 21; plg. Nacionalinio statuto 33 str.; plg. 1-osios tarptautinės
Jaupra asamblėjos išvados)
8. Prieš Pažado apeigas kandidatas turėtų dalyvauti rekolekcijose, skirtose specialiai
tiems, kurie ruošiasi duoti Pažadą ir tapti pilnateisiais Jaupra brolijos nariais. (Plg. 1osios tarptautinės Jaupra asamblėjos išvados)
9. Jei tik įmanoma, Jaupra Pažadas turėtų būti duodamas Eucharistijos šventimo metu ir
atviras visai bendruomenei. Jaunajam pranciškonui įteikiamas Tau kryželis, jei
įmanoma, sukurtas specialiai tai progai. (Plg. Nacionalinio statuto šablono 28 str.; plg.
1-osios tarptautinės Jaupra asamblėjos išvados)
10. Jaupra brolijos Pažado prigimtis apima:
a. Krikšto pažadų atnaujinimą;
b. Asmeninį ir viešą apsisprendimą gyventi pagal Evangeliją brolijoje sekant šv.
Pranciškaus pavyzdžiu;
c. OFS Regulos kaip įkvepiančio dokumento priėmimą (Plg. YouFra: A Way of
Franciscan Vocation, n. 6; 21)
11. Vietinės OFS brolijos nariai, jei tokia brolija yra, turi būti pakviesti į Pažado apeigas,
nes OFS yra laikomas ypatingai atsakingas už Jaupra ir turi būti pasirengęs su ja
dalytis evangelinio gyvenimo patirtimi.
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ĮVESDINIMO Į PRANCIŠKONIŠKĄJĮ JAUNIMĄ APEIGOS
PRADŽIA
Apeigos pradedamos tinkama giesme, kryžiaus ženklu ir keletu dvasinio asistento sveikinimo
žodžių, kuris vadovauja ir veikia kaip celebrantas arba, jei jis ar ji nėra dvasininkas, maldos
vedėjas.
Brolijos prezidentas ar įgaliotinis paaiškina Apeigų reikšmę ir padrąsina dalyvauti šiais ar
panašiais žodžiais:
Prezidentas ar įgaliotinis
Viešpats pašaukė mus gyventi pagal Evangeliją brolijoje, kaip tai apreiškė šv. Pranciškui
Asyžiečiui. Jis sukvietė mus šiandien priimti tuos, kurie, Šventosios Dvasios paraginti,
pasiprašė priimami į Pranciškoniškąjį jaunimą ir nori pradėti ugdymą, kurį vainikuos Pažado
davimas.
Kvieskime Šventąją Dvasią, kad ji padėtų mums liudyti savo broliams ir seserims tikrą
krikščionišką ir pranciškonišką gyvenimą.
Celebrantas ar maldos vedėjas
Melskimės. Viešpatie, mūsų Dieve, tu atsiuntei savo Sūnų Jėzų Kristų būti mūsų keliu, tiesa
ir gyvenimu. Padaryk, kad šie jauni žmonės, kurie prašosi priimami į Pranciškoniškąjį
jaunimą, tikrai išgirstų Evangelijos žodžius ir jų laikytųsi taip rūpestingai, kaip tą darė šv.
Pranciškus. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Visi: Amen.
TRUMPAS SKAITINYS
Galima pasirinkti tinkamą skaitinį.
1) Rom 6, 3-11: „Pradėkime gyventi atnaujintą gyvenimą“
2) Mk 1, 12-15: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“
3) Koh 11, 7-10; 12,1: „Atsimink Kūrėją savo jaunystės dienomis.“
4) Jer 1, 4-10: „Nesakyk: 'Esu tik vaikas!' Kur tik tave siųsiu, tu eisi, ką tik tau liepsiu, –
kalbėsi!“
Celebrantas ar maldos vedėjas gali pateikti dvasinį apmąstymą.
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ĮVESDINIMO APEIGOS
Kandidatai išreiškia troškimą įstoti į Pranciškoniškąjį jaunimą. Brolijos prezidentas ar
įgaliotinis priima jų prašymą šiais ar panašiais žodžiais:
Prezidentas ar įgaliotinis
Tegu į priekį išeina tie, kurie prašosi būti priimami į broliją, kviečiu N. N.
Kandidatai atsistoja atsakydami po vieną:
Kandidatas
Esu!
Tuomet kandidatai atsako visi kartu:
Kandidatai
Broliai ir seserys, mes, čia esantieji, prašome įstoti į šią Pranciškoniškojo jaunimo broliją,
kad galėtume intensyviau ir ištikimiau išgyventi savo Krikšto malonę ir atsidavimą sekdami
Jėzumi Kristumi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio mokymą ir pavyzdį. Mes norime būti
atkaklūs

ir

dėmesingi

Dievo

Žodžio

klausytojai

bei

ištvermingi

asmeninėje

ir

bendruomeninėje maldoje. Mes norime džiaugtis Dievo meile per Susitaikymo ir
Eucharistijos sakramentus.
Tegul Marija, Jėzaus ir mūsų Motina, paveda Viešpačiui mūsų troškimus ir maldas.
Prezidentas ar įgaliotinis
Brolija su džiaugsmu širdyje priima šį jūsų prašymą ir leidžia pradėti jūsų ugdymo
laikotarpį.
Celebrantas ar maldos vedėjas
Bažnyčia ir Pranciškoniškoji šeima, ypač Pasauliečių pranciškonų ordinas, patvirtina ir
džiaugiasi jūsų nuoširdžiais ketinimais. Viešpats tesuteikia jums ramybės ir ištvermės šiame
apsisprendime.
Visi: Amen. Dėkojame Dievui.
Celebrantas ar maldos vedėjas
Dėkokime Dievui už šiuos brolius ir seseris kartu melsdamiesi Viešpaties maldą:
Tėve mūsų, kuris esi danguje...
Apeigų pabaigoje gali būti kalbama Pranciškoniškojo jaunimo malda. Apeigos baigiamos
šv. Pranciškaus palaiminimu ir tinkama giesme.
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Prezidentas gali kiekvienam nariui įteikti išskirtinį ženklą (Evangeliją ir kitus Jaupra
dokumentus).
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PRANCIŠKONIŠKOJO JAUNIMO PAŽADO APEIGOS
Jeigu įmanoma, Jaupra narių Pažado apeigos turėtų būti atliekamos Eucharistijos šventimo
metu. Po homilijos brolijos prezidentas ar įgaliotinis pakviečia duosiančius pažadą prisistatyti
ir viešai išreikšti savo ketinimus.
Brolijos prezidentas ar įgaliotinis
Teateina į priekį tie, kurie nori duoti (atnaujinti) pažadą gyventi Evangelija Pranciškoniškojo
jaunimo brolijoje.
Prezidentas ar įgaliotinis perskaito kandidatų vardus.
Kai perskaitomi jų vardai, kandidatai atsistoja ir išreiškia savo pasirengimą atsakydami:
Kandidatas
Esu!
Celebrantas
Sesės ir broliai, ko jūs norite?
Kandidatų grupės atstovas
Esame

grupė

jaunų

žmonių,

norinčių

dalytis

krikščioniško

gyvenimo

patirtimi

Pranciškoniškojo jaunimo brolijoje (vienerius metus) ir tokiu būdu atsakyti į Jėzaus Kristaus
meilę. Norime būti tikėjimo bendruomenė, kurioje Evangelija būtų vedlys, Eucharistija –
centras, Bažnyčia – motina, o vargšai ir nuolankieji – broliai ir seserys.
Kandidatai (visi kartu)
Mes norime atsakyti TAIP. Mes sakome TAIP Jėzui Kristui, TAIP taikai, TAIP visos kūrinijos
globai.
Visi: TAIP, mes jums padėsime.
Kandidatai
Mes sakome TAIP gyvybei, TAIP žmogaus teisei į gyvenimą, TAIP gyvenimo šviesai mirties
šešėlyje.
Visi: TAIP, mes jums padėsime.
Kandidatai
Mes sakome TAIP žmogiškumui, TAIP Bažnyčiai, TAIP meilės visuomenei.
Visi: TAIP, mes jums padėsime.
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Celebrantas
Kiekvienas TAIP reiškia NE. NE nuodėmei, NE nevilčiai, NE mirčiai. Todėl ištarkite ir
savuosius NE.
Kandidatai
Mes sakome NE šėtonui, NE smurtui, NE egoizmui.
Visi: TAIP, mes jums padėsime.
Kandidatai
Mes sakome NE pavydui, NE neapykantai, NE neteisingumui.
Visi: TAIP, mes jums padėsime.
Kandidatai
Mes sakome NE apatijai, NE abejingumui, NE amžinai mirčiai.
Visi: TAIP, mes jums padėsime.
Celebrantas
Mieli broliai ir seserys, jūs visi trokštate geresnio pasaulio, kuriame viešpatautų meilė ir
džiaugsmas. Vis dėlto dažnai nepakanka darbininkų, kurie tokį geresnį pasaulį statytų.
„Pjūtis didelė, o darbininkų maža“, – sako Viešpats. Todėl mes dėkojame Dievui už šiuos
jaunuolius, kurie vienybėje su Pranciškoniškąja šeima yra pasirengę įnešti savo vertingą
indėlį siekiant šio tikslo. Meldžiamės, kad Dievas iš savo gerumo jums padėtų liudyti
Evangelijos meilę ir džiaugsmą pasauliui.
Po trumpos tylos celebrantas meldžiasi šiais ar panašiais žodžiais:
Dieve, mūsų Tėve, silpnųjų džiaugsmo ir stiprybės šaltini, rūpinkis šiais jaunuoliais, kurie, šv.
Pranciškaus pavyzdžio įkvėpti, atiduoda savo jaunystę geresniam pasauliui kurti. Suteik
jiems malonę būti stipriems ir dosniems per Kristų, mūsų Viešpatį.
Visi: Amen.
Tuomet vyksta Pažado davimo veiksmas. Pažado formulė ištariama individualiai.
Kadangi yra tik viena formulė, reikia atkreipti dėmesį, kad nebūtų susipainiota tarp
atnaujinančiųjų Pažadą ir duodančiųjų jį pirmąjį kartą.
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Celebrantas
Ateik, mano broli, ateik, mano sese, ateikite po vieną, asmeniškai patvirtinkite savo TAIP
prieš Dievą ir prieš mus, jūsų brolius ir seses.
Pažado formulė
Aš, N.N., iš Dievo malonės atnaujinu savo krikšto pažadus ir įsipareigoju statydinti Dievo
Karalystę, sekdama(-s) šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu ir semdamasi(-s) įkvėpimo iš
Pasauliečių Pranciškonų Ordino Regulos. Todėl aš duodu (atnaujinu) pažadą gyventi mūsų
Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelija Pranciškoniškojo jaunimo brolijoje (vienerius metus),
laikydamasi(-s) jos gyvenimo būdo. Pažadu atsiliepti į kiekvieną gerą prašymą, semtis
stiprybės iš Eucharistijos, atpažinti kenčiančio Kristaus veidą varginguosiuose ir
paskutiniuosiuose, siekti Dievo valios ir ją vykdyti. Tegul Švenčiausiosios Mergelės Marijos
ir mūsų Serafiškojo tėvo šv. Pranciškaus užtarimas padeda man šioje kelionėje. Amen.
Tuomet celebrantas atsako:
Celebrantas
Viešpats teužtvirtina šį tavo (jūsų) sprendimą ir telaimina tavo jaunystę! Vardan Dievo Tėvo,
Sūnaus ir Šventosios Dvasios! Amen.
Visi: Amen.
Kai visa tai baigiama, Pažadą davę nariai gali išeiti į priekį priimti tinkamą ženklą (Tau
kryželį, rodantį priklausymą Pranciškoniškajai šeimai, Naująjį Testamentą, ar OFS Regulą
kaip įkvepiantį dokumentą...), tuo tarpu galima giedoti giesmę. Dokumento pasirašymas
atliekamas po Eucharistijos šventimo.
Pažado apeigos gali būti užbaigiamos Pranciškoniškojo jaunimo malda. Šv. Mišios tęsiamos
Visuotine malda.

12
Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo brolijos apeigynas

PRANCIŠKONIŠKOJO JAUNIMO BROLIJOS RINKIMŲ ASAMBLĖJOS APEIGOS
Rinkimų asamblėja pradedama tinkama giesme ir kryžiaus ženklu, po kurio šaukiamasi
Šventosios Dvasios.
Dvasinis asistentas
Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Visi: Amen.
Rinkimų pirmininkas paskatina tokiais ar panašiais žodžiais:
Pirmininkas
Mieli broliai ir seserys, šiandien Viešpats mus kviečia būti atsakingais: išrinkti keletą mūsų
brolių ir seserų, kurie Dievo vardu ves, gaivins ir koordinuos šią Pranciškoniškojo jaunimo
broliją. Kvieskime Šventąją Dvasią, kad ji mus vestų.
Giedamas himnas Šventajai Dvasiai arba tinkama giesmė.
O DVASIA, VIEŠPATIE, NUŽENK, * savųjų sielose gyvenk,
pripilk malonių iš dangaus * krūtinę tikinčio žmogaus.
Šventos ramybės sklidina, * Aukščiausio Dievo dovana,
šaltinis meilės Tu esi * ir žygiams dvasią įkvepi.
Septyniomis dovanomis * sujungi Tėvą su mumis.
Sūnaus žadėta atėjai, * kalbų daugybe prabilai.
Galingai protą mūs apšviesk * ir širdis meile Tu paliesk.
Kad nepalūžtų mūs valia, * ją stiprink amžina galia.
Tu blogį sielose naikink, * vienybę, taiką vis gaivink,
vesk mus tvirtai tiesos keliu, * padėk išvengt skaudžių klaidų.
Mums Dievą Tėvą leisk pažint, * jo Sūnų amžiną pamilt.
Dvasia Tu meilės jų bendros, – * Tave tikėsim visados.
Mes Dievą Tėvą šlovinsim * ir Sūnų prisikėlusį,
ir Dvasiai Šventajai garbė * per amžių amžius vis skambės.
Amen.
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TRUMPAS SKAITINYS
Gali būti pasirinktas trumpas skaitinys iš Šventojo Rašto arba iš šv. Pranciškaus raštų.
1) Kol 3, 9-17: „Apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir
kantrumu... Viršum viso šito tebūna meilė.“
2) Mt 5, 1-12: „Laimingi turintys vargdienio dvasią, romieji, gailestingieji.“
3) Mt 11, 20-30: „Paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams.“
4) Lk 10, 1-9: „Keliaukite! Štai aš siunčiu jus.“
5) Lk 1, 26-38: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei.“
6) Jn 13, 1-15: „Jei tad aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas, tai ir jūs
turite vieni kitiems kojas mazgoti.“
7) Šv. Pranciškaus raštai: Paraginimas atgailos broliams ir seserims
8) Šv. Pranciškaus raštai: Laiškas visiems tikintiesiems
9) Šv. Pranciškaus rašai: Nepatvirtinta Regula 1221, 22 ir 23 skyriai.
Dvasinis asistentas kreipiasi į susirinkusiuosius drąsinančiais žodžiais.
Pirmininkas
O dabar, pakvietę Šventąją Dvasią ir išklausę skaitinio, be jokio asmeninio intereso rinksite
tuos, kurie veiks šios brolijos gerovei. Ar pasižadate balsuoti pagal sąžinę, visiškai laisvai ir
dėl brolijos gerovės?
Visi: Taip.
Rinkimų procesas tęsiamas išrenkant prezidentą, viceprezidentą ir Tarybos narius, kaip
nustatyta rinkimų reglamente.
IŠRINKTŲJŲ NARIŲ PASKELBIMAS
Naujai išrinkti nariai prieina prie pirmininko ir dvasinio asistento. Oficialiai paskelbus
rinkimų rezultatus pirmininkas teiraujasi jų sutikimo.
Pirmininkas
Ar priimi tarnystę, kurią Dievo valia tau per rinkimus patikėjo brolija?
Išrinktasis narys
Taip.
Pirmininkas
Viešpats tesuteikia tau savo malonės, kad galėtum nuolankiai tarnauti šiai brolijai tau
patikėtu būdu.
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Visi: Amen.
Dvasinis asistentas kalba šią maldą:
Dvasinis asistentas
Dangaus ir Žemės Viešpatie,
kuris kvieti savo žmones bendradarbiauti tavo išganymo plane,
tikėdamasis, kad jie taps statytojais Tavo karalystės,
grįstos meile, ramybe ir savęs dovanojimu artimui,
palaimink šiuos mūsų brolius ir seseris,
išrinktus būti šios brolijos tarybos nariais ir tarnais.
Leisk jiems būti pripildytiems tavo Dvasios,
kad jie persisunktų tavo Žodžio tiesa,
kad vestų savo brolius ir seseris tobulumo keliu,
kad gaivintų, kai apninka abejingumas,
kad drąsintų netikrumo akimirkomis ir,
kad būtų visame kame ir visada Tavo karalystės šaukliai.
Tu davei jiems mūsų Serafiškojo tėvo šventojo Pranciškaus pavyzdį,
suteik dabar jiems stiprybės, kad jie ir toliau galėtų būti kaip jis:
paprasti ir rūpestingi, vargšai ir dosnūs,
dvasingi, džiaugsmingi liudytojai,
ramybės ir gėrio nešėjai visur, kur tik eitų.
To prašome užtariant Švenčiausiajai Mergeliai Marijai ir jos sūnui Jėzui Kristui,
kuris gyvena ir viešpatauja per amžių amžius.
Visi: Amen.
Apeigos baigiamos Pranciškoniškojo jaunimo malda, palydima Serafiškojo tėvo šv.
Pranciškaus palaiminimu ir tinkama giesme.
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PRANCIŠKONIŠKOJO JAUNIMO MALDA
Viešpatie Jėzau Kristau,
mūsų gyvenimų šviesa ir džiaugsme,
suteik mums, nuolankiai prašantiems,
savo neturto Dvasios, kad saugotų mus nuo pikto;
savo nuolankumo ir paprastumo Dvasios,
kad išlaisvintų mus nuo vergystės sau.
Suteik mums išminties ir gilų kryžiaus aukos supratimą,
kad mylėtume tik Tave, o su Tavimi ir per Tave
mylėtume visus žmones ir visą kūriniją.
O svarbiausia, Viešpatie, duok mums tyras širdis ir kūnus,
kad sėtume džiaugsmą visur, kur tik einame,
siektume gėrio ir priešintumės blogiui;
kad padėtume broliams ir seserims, kuriuose atpažįstame Tave,
kiekvieną dieną daryti gera, šitaip artėjant prie Tavęs.
Pažvelk, Viešpatie, į mūsų širdis ir sielas,
kurios yra pasiruošusios atsakyti į kiekvieną Tavo kvietimą.
Suteik mums džiaugsmo, idant būtume triumfuojančiais Tavo karalystės šaukliais.
To Tavęs prašome, Viešpatie,
su Tavo ir mūsų Motina, Švenčiausiąja Mergele Marija,
ir mūsų Serafiškuoju tėvu,
kurį pasirinkome savo kelionės vedliu.
Amen!
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