
Pradėkime iš naujo, broliai! 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 26 (2016 m. sausis) 

KONTAKTAI 
Ėl.pas tas: ofs.lietuvoje@gmail.com; internete – www.ofs.lt; facebook.com/ofs.lt 
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba: 
Načionaline  ministre  Virginija Mickutė OFS (8 682 18060; o_virgute_yra@yahoo.čom) 
Načionaline   vičeministre  Rasa Mačiulionienė OFS (8 656 61786; rmačiul@gmail.čom) 
Načionalinis ugdymo magistras kun. Gintaras Blužas OFS (8 650 60367; gintaras.bluzas@gmail.čom) 
Načionalinis sekretorius Mindaugas Taškūnas OFS (8 698 40337; onegarden@gmail.čom) 
Načionaline  ekonome  Natalija Verbickienė OFS (8 683 51789; natalija.verbičkiene@gmail.čom) 
Načionalinis brolis kas vadovas Rimantas Radzevičius OFS (8 687 51325; rad.rimantas@gmail.čom) 
Načionalinis Jaupra prezidentas Rokas Žeimys (tel. 8 618 31467; rokaszeimys@gmail.čom) 
Načionalinis dvasinis asistentas br. Paulius Saulius Bytautas OFM (8 682 60227; 
sauliusbytautas@yahoo.čom) 
Regionų ministrai: 
Tels ių regiono – Jonas Drungilas OFS (8 655 12556; drungilas.jonas@gmail.com) 
Paneve z io regiono – Rasa Mačiulionienė OFS (8 656 61786; rmačiul@gmail.čom) 
Vilniaus regiono – Algimantas Andziulis OFS (8 614 50935; algandziulis@gmail.com) 
Kauno regiono – Zita Murauskienė OFS (8 680 85454; zitmur@gmail.čom ) 
Vilkavis kio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudzevičius@gmail.čom ) 
Š iaulių regiono – Genovaitė Marcinkutė OFS (8 653 56249; genutemarč@gmail.čom ) 

Nuos irdz iai de kojame visiems, atsiliepusiems į Adventinę gailestingumo 
akčiją, skirtą surinkti le s ų Širijoje tarnaujantiems maz esniesiems broliams. 
Bendromis OFŠ ir Jaupra brolijų bei kitų geradarių pastangomis is  viso 
surinkome 3338 Ėur paramą. Teatlygina Dievas uz  Ju sų dosnumą! 

 

Primename, kad ataskaitas uz  prae jusius metus ir nario mokesč io 
ž iniaraš č ių kopijaš vietinių brolijų taryboš turi pateikti regionine mš 
taryboms iki sausio 5 d., o regionine s tarybos – Načionalinei tarybai iki 
sausio 15 d. De l ataskaitų teiraukite s telefonu 8 698 40337 (Mindaugas), 
de l nario mokesč io z iniaras č ių – telefonu 8 683 51789 (Natalija). 

 

 Š iaulių Kryz ių kalno brolija kvieč ia į antrais me nesių savaitgaliais 
vykstanč ias Tylos rekolekčijas. Rekolekčijų dalyviai gyvens prie Kryz ių 
kalno įsiku rusioje „Angelų svetaine je“ ir ture s galimybę melstis kartu su 
Kryz ių kalno vienuolyno broliais. Auka uz  rekolekčijas – 25 Eur. 
Registračija telefonu: 8 612 51367 (Graz ina). Kviec iame dalyvauti! 
 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad nuos irdus dialogas tarp skirtingų religijų z monių duotų taikos ir 
teisingumo vaisių. Kad per dialogą, brolis ką meilę ir Š ventosios Dvasios 
malone bu tų įveikti kriks č ionių nesutarimai. 
Pasauliečių pranciškonų ordino:  

Uz  Afrikos OFŠ ir Prančis konis kąjį jaunimą. Uz  taiką pasaulyje. „Te ve 
mu sų...“ 
*** Melskime s uz  sausio 11-15 d. Kretingoje vyksianč ią Maz esniųjų brolių 
ordino Lietuvos Š v. Kazimiero provinčijos kapitulą. Veni Creator Špiritus! 
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ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Visa širdimi ir visa siela, visu protu ir visomis jėgomis, visomis galiomis ir supratimu, 

kiekvienu gabumu ir kiekviena pastanga, kiekvienu jausmu ar emocija, polinkiu ar troškimu 
mylėkime Viešpatį, savo Dievą, davusį ir duodantį mums visa – kūną ir sielą, ir visą gyvenimą. 
Tai Jis sukūrė mus ir atpirko, ir savo malone išgelbės – tokius niekingus ir apgailėtinus, kokie 
esame, nedėkingus ir blogus, kiaurai ir perdėm sugedusius. Jis aprūpino mus visokiu gėriu ir 
nepaliauja jį teikęs. 

Nesiilgėkime ir netrokškime nieko daugiau, neieškokime jokio kito malonumo ar 
džiaugsmo kur nors kitur, tebūnie džiaugsmo šaltinis vien mūsų Kūrėjas, Atpirkėjas ir 
Išganytojas. Jis vienas yra tikrasis Dievas, tobulas gėris, visas gėris, kiekvienas gėris, 
tikriausias ir aukščiausias gėris, ir Jis vienintelis yra geras, mylįs, romus, švelnus ir 
suprantantis, Jis vienas – šventas ir tikras, ištikimas ir teisingas, švelnus, nekaltas ir tyras; ir 
tik iš Jo, per Jį ir Jame – visiškas atleidimas, visa malonė ir garbė atgailojantiems 
nusidėjėliams, teisiesiems ir palaimintiesiems, kurie džiūgauja danguje. 

Niekas tad neturi mūsų traukti atgal, niekas – atskirti nuo Jo, įsiterpti tarp mūsų ir Jo. 
Per visus amžius ir metų laikus, kiekviename krašte ir vietovėje, kiekvieną dieną ir per 

dienų dienas tebūna tvirtas, tikras ir nuolankus mūsų tikėjimas, išsaugokime jį savo širdyse, 
kur mes turime mylėti, garbinti, adoruoti, tarnauti, šlovinti ir laiminti, giedoti ir sveikinti, 
aukštinti ir dėkoti aukščiausiajam visagaliam amžinajam Dievui, Trejybei ir Vienybei – Tėvui, 
Sūnui ir Šventajai Dvasiai, visatos Kūrėjui ir Gelbėtojui tų, kurie Jį tiki, viliasi ir kurie Jį myli.“  

 

Šv. Pranciškus, 1221 metų Regula 

MALDOS INTENCIJOS 
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Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 

 

Tema: DIEVAS YRA MEILĖ 
 

Dievas yra mus mylintis Tėvas 
Prančis kus pirmiausia apie Dievą galvojo kaip apie savo 

gerąjį Te vą. Š iais laikais Dievą galime įsivaizduoti kaip mylintį 
gimdytoją, turintį mylinč io te vo ir mylinč ios motinos bruoz ų. 
Is  naujo atradęs Kristų Ėvangelijoje Prančis kus pamate , kad Kristus nuolat 
kreipiasi į savo Te vą ir visa daro is  meile s Te vui. Padarydamas mus savo broliais 
ir seserimis Kristus mums padovanoja savo Te vą – labiausiai mylintį Te vą. 
Dievas yra geras 

Dievo gerumas is reis kia pamatinį prančis konis kojo dvasingumo prinčipą. Tai 
yra bet kokios dvasine s veiklos priez astis, pirmasis ir paskutinysis atsakas į visas 
problemas. Tai yra mintis, kuri turi prančis konui s auti į galvą greič iau uz  bet 
kokią kitą mintį. Ž inoma, tiesa ir tai, kad Dievas yra visa galintis, visa z inantis, 
visa paz įstantis. Jis yra Teise jas, Atlygintojas ir Baude jas. Bet prančis konis kasis 
dvasingumas renkasi akčentuoti Dievo meilę ir Jo gerumą.  

Dievuje yra visas ge ris ir groz is. Visa laime , kokią tik z mogaus protas paje gia 
įsivaizduoti ir neis matuojamai didesne  nei mes paje giame numanyti. Dievas yra 
neis matuojamai, amz inai ir neįsivaizduojamai geras. Dievas yra besaike  meile . Ir 
tuo ge riu Dievas nori pasidalinti su mumis! 
Kas yra meilė? 

Apmąstykime z odį „meile “. Meile  – tai pats brangiausias dalykas danguje ir 
ž eme je. Iš  prigimtieš meile  yra dieviš ka. Ji yra pirmutiniš ž mogauš gyvenimo 
įsakymas. Ką tai reis kia? Apibre z imai gali bu ti siaubingai neromantis ki, tač iau vis 
tiek pame ginkime. Myle ti kaz ką reis kia nore ti, linke ti jam gero. Šakome „nore ti“ 
ir „linke ti“, o ne „duoti“ tode l, kad toli graz u ne visuomet galime kitam suteikti 
tai, ko troks tame. Pavyzdz iui, mama negali suteikti sveikatos savo mirs tanč iam 
ku dikiui. Draugas negali perduoti kitam draugui savo tike jimo. Kartais negalime 
duoti net ir pinigų tode l, kad jų paprasč iausiai neturime. Bet kuriuo atveju galime 
giliai ir dosniai myle ti, nes norime, kad mu sų mylimieji ture tų tuos dalykus. 

Taip pat mes ne visuomet galime duoti z mone ms to, ko jie nore tų. Turime 
pasverti, kas yra tikras ge ris. Mama neleidz ia vaikui suvalgyti dviejų litrų ledų 
vien tode l, kad jos vaikas labai nore tų juos sus veisti. Draugas neperka kitam 
draugui kokaino ar neies ko laisvo elgesio moters. Vis de lto tikra meile  ne ra ir 
drausminanti, autoritarine  ar nustatanti vertybes kitam. Meile  duoda tai, ko 
kitam reikia: fizis kai, emočis kai, dvasis kai, z mogis kai. Myle ti reis kia bu ti 
budriam, ru pintis kito poreikiais, dosniai ir nesavanaudis kai į juos atsakyti. 

Pati didz iausia meile  irgi turi savo ribas. Gyvendamas z eme je Kristus negale jo 
bu ti visur tuo pat metu. Jis gale jo gydyti z mones tik tiek laiko, kiek jo ture jo. 
Kiekvienas is  mu sų turime fizines, emočines, intelektualines ir z mogis kas ribas. 
Dar nereis kia, kad nemyli, jeigu z ingsniuoji tokiu tempu, jog gale tumei kitiems 
tarnauti ilgai, o ne is gręz tum visus savo resursus pač ią pirmą dieną. Mu sų ribas 
nubre z ia ir jau turimi įsipareigojimai. Ž mona negali praleisti marias laiko 
besiru pindama z mone mis is  gatve s, kai yra reikalinga savo s eimai. Vyras negali 
nenueiti į darbą tode l, kad vaikai nori su juo paz aisti futbolą. 

Didžiausia Dievo meilės dovana 
Didz iausias dalykas, kurį Dievas gale jo mums padovanoti, yra gyvenimas. Ne tik 

ž mogiš kaš gyvenimaš, tač iau pašidalijimaš Jo patieš gyvenimu. Š i pašlaptiš 
vadinama malone. Malone  mus palieč ia pač ioje mu sų buvimo aus roje. Tampame 
nauji – kaip tą dieną, kai buvome sukurti. Naujumas nieko „neprideda“ prie to, kas 
esame. Tai permerkia pač ią mu sų prigimtį ir prasiskverbia per mu sų bu tį, jeigu tik 
leidz iame. Toji galia, kuria myli Dievas, yra ir mu sų galia. Toji is mintis ir protas, 
kuriuo Dievas myli, yra mu sų. Tikrasis davimas ir is e jimas is  savęs, dosnumas ir 
uz uojauta – visa yra mu sų. Kas yra Dieve, tas yra ir mumyse. Ne de l kaz kokio tolimo 
pame gdz iojimo, bet de l mu sų dalyvavimo paties Dievo gyvenime. 

Je zus mums parode  s į malone s gyvenimą, kuris vadinasi Dievo meile . Jis laime jo 
mums naują mu sų suku rimą per Jo Dvasią. Tam, kad  bu dami z mone mis gale tume 
gyventi Dievo gyvenimą – kaip Je zus. Dievas nedovanoja Je zaus kaz kur „uz  mu sų“, 
kaip pries  2000 metų gyvenusio z mogaus ar kaip Prisike lusio Kristaus, kuris yra 
„ten“ – ant altoriaus. Dievas atiduoda mums patį Je zų, Jo Dvasią mumyse – kaip 
ugnį, kuri dega medyje, bet ne ra tapati su medz iu. 

Jeigu nepaisydami visų mu sų z mogis kų ribų ją įsileisime, mes patirsime naują 
suku rimą. Jokia perkeič ianti je ga nepranoksta meile s galios. Meile je vyras arba 
moteris yra naujas asmuo. Tokie bu sime ir mes, jei leisime nuostabiausiai Dievo 
dovanai – Jo paties gyvenimui – mus panardinti. 
Pranciškoniška širdis 

Pirmasis prančis konis kojo dvasingumo akčentas yra įsisąmoninimas, kad Dievas 
yra meile . Antrasis akčentas – tai įsisąmoninimas, kad Kristus yra mu sų brolis 
Dievo meile je, o mes visi esame broliai ir seserys Kristuje. Prančis kus is  naujo 
atrado paprastą Ėvangelijos tiesą: Kristus ne ra vien Dievas. Jis yra tikras z mogus su 
tikru ku nu, tikru protu, tikra valia, tikromis emočijomis. Toks pat kaip visi Jo broliai 
ir seserys, is skyrus nuode mę ir jos pase kmes. Mu sų brolis Je zus ate jo, kad mes 
ture tume amz iną gyvenimą kartu su Dievu, mu sų Te vu. 

Ėvangelinis gyvenimas – tai myle ti taip, kaip myle jo Je zus. Myle ti taip, kaip 
ž moguš, kuriš ž ino, kad jame pulšuoja Dievo meile . Evangeliniš gyvenimaš – tai 
myle ti z mones. Ne „z mones“ apskritai, bet tuos z mones, kuriuos mes sutinkame, su 
kuriais mes gyvename ar dirbame, kurie mus apsunkina ar skaudina, ir kurie mums 
dovanoja dz iaugsmą. Pasaulieč ių prančis konų ordinas man dovanoja bu tent tokią 
bendruomenę – z mones, kurie vieni kitiems padeda patirti ir liudyti tokią meilę 
kaip Prančis kaus ir Kristaus.  

 

Pagal „To Live as Francis Lived. A Guide for Secular Franciscans“  
 

Klausimai apmąstymui:  
1. Kaip supranti, kas yra meile ? Ar gale tum įvardyti z mones, kurie tau perdave  

tokį meile s supratimą?  
2. Ką tavo gyvenime reis kia te vis ka Dievo meile ? Kokia yra pagrindine  mylinč io 

Te vo savybe ? Ar kada nors galvojai apie Kristų kaip apie savo brolį? 
 

Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:  
1 Jn 4, 7-21; OFS Regula 13 st. 
Š v. Prančis kaus 1221 m. Regulos is trauka (me nras č io 1 p.) 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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