
Pradėkime iš naujo, broliai! 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 29 (2016 m. balandis) 

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 (8 618 31467; rokaszeimys@gmail.čom) 
Načionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM (8 698 05526; antanasofm@gmail.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 ) 

 

Balandz io 16 d. Kaune, pas Dievis kosios Je zaus Š irdies seseris 
prančis kones, vyks Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino Nacionalinis 
ugdymo seminaras. Jame kviec iami dalyvauti visų lygių brolijų ministrai ir 
ugdymo magistrai. Šeminaro programoje numatyti bendri pietu s, s lovinimas, 
s v. Mis ios, Š vč . Šakramento Adoračija ir mokymai: „Argi aš savo brolio sargas? 
(Pr 4, 9b) – atsakomybių pasiskirstymas brolijoje“, „Valandų liturgija“ ir 
„Keturios brolijos „kojos“: malda, ugdymas, brolystė ir apaštalavimas“. 
Registračija vyksta TIK per regionų ministrus iki balandz io 8 d. el. pas tu: 
ofs.lietuvoje@gmail.com. Seminare bus galima įsigyti knygų: Valandų liturgija 
(I, II ir III tomai), Trijų draugų legenda, Enciklika „Laudato Si“, Prancis konis kas 
maldynas. Registruojantis bu tina is  anksto uz sisakyti knygų skaič ių! 

 

 Geguz e s 28 d. Vilniuje vyks Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
Vilniaus regiono ugdymo seminaras „Patarnaukite vieni kitiems sulig 
kiekvieno gautąja malone“ (1 Pt 4, 10). Dalyvauti seminare kvieč iama 
Regionine  taryba, visos vietine s tarybos ir visi aktyvu s įz adus davę nariai. 
Šeminare, kurį ves Načionaline s tarybos nariai, bus kalbama apie tai, kaip 
ture tų funkčionuoti regionas, kokias atsakomybes prisiima į regioninę ir 
vietines tarybas renkami nariai bei kaip efektyviau komunikuoti tarpusavyje. 
Visiems seminaro dalyviams numatyti pietu s. Registračija vyksta per vietinių 
brolijų ministrus iki geguz e s 20 d. el. pas tu: monikaofs@gmail.com arba 
telefonu: 8 678 22052. 

 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad smulkieji u kininkai uz  savo vertingą darbą gautų teisingą atlygį. Kad 

Afrikos kriks č ionys politinių ir religinių konfliktų apsuptyje liudytų meilę ir 
tike jimą į Je zų Kristų. 
*** Uz  taiką Sirijoje, Ukrainoje  ir visame pasaulyje.  
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Mylimieji, 
Švęsdami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą,  

semkimės pasitikėjimo iš neišsenkančios  
Dievo Gailestingumo versmės.  

Pasitikėkime begaliniu Dievo Gailestingumu  
ir jį liudykime pasauliui.  
Sveiki sulaukę šv. Velykų!  

Pax et Bonum! 
 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba 
Virginija Mickutė OFS, Rasa Mačiulionienė OFS,  

kun. Gintaras Blužas OFS, Mindaugas Taškūnas OFS,  
Natalija Verbickienė OFS, Rimantas Radzevičius OFS,  

Rokas Žeimys ir br. Antanas Blužas OFM 
 

 

MALDOS INTENCIJOS 
O Kraujau ir Vandenie, 

kuris ištryškai  iš Jėzaus širdies 
kaip gailestingumo mums versmė, 

pasitikiu Tavimi. 
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Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA 
  Tema: Generalinio ministro laiškas  

Roma, 2016 m. kovo 20 d. Verbų sekmadienis 
Kristus is  tiesų prisike le ! 
Brangu s broliai ir seserys,   
Gerasis Vies pats tesuteikia jums savąją ramybę! 
 

Š iuo lais ku kvieč iu jus savo Velykinį dz iaugsmą 
papildyti rimtu įsipareigojimu tapti Prisike limo 
liudytojais, nes anč iais gailestingo Dangis kojo Te vo 
meilę. Š venč iant s į Ypatingąjį Gailestingumo 
jubiliejų, mu sų gyvenimai turi is siskirti siekiu bu ti 
gailestingais. Kas geriau negu Dievo gailestingumas 
gale tų atstatyti mu sų brolijas? 

Gailestingumas yra pirmoji Dievo savybe . Tai yra Dievo vardas. Mes tikime, 
kad mu sų Ordinui vadovauja Š ventoji Dvasia. Ją s ventasis Prančis kus pavadino 
tikruoju Ordino generaliniu ministru. Per ją Te vas lieja savo amz inąją meilę. Ėsu 
įsitikinęs, kad sukurti tikrą broliją gali tik Dievo gailestingumas, kvieč iantis ir 
mus bu ti gailestingais. 

Visuomet, o ypač  s iemet, tai prisiminkime, atitinkamai elkime s ir gyvenkime. 
Jei seksime gailestingumo darbais ku nui ir sielai, mu sų brolijos atgis, geriau 
suprasime aplinkinių sunkumus ir vargą, labiau uz jausime ir taip nes ime Dievo 
meilę bei gailestingumą pasauliui. O ar ne tokia yra is  mu sų pas aukimo kylanti 
apas talis ka misija? 

Š ių Velykų proga kvieč iu jus gilintis į gailestingumo darbus ku nui ir sielai bei 
pagal juos gyventi tiek savo brolijose, tiek dirbant pasaulyje. Ž inau, kad daugybe  
mu sų brolių ir seserų tai liudija įvairiais bu dais (labdaros valgyklose, rinkdami 
maistą, pasikviesdami stokojanč ius į savo namus ar brolijas) tam, kad išalkusį 
pavalgydintų ir ištroškusį pagirdytų. Koks palaiminimas bu ti Vies paties 
įrankiais, kai dangiškasis Tėvas juos maitina (plg. Mt 6, 26). Tokiu solidarumu ir 
uz uojauta turi is siskirti ir mu sų brolis kas gyvenimas Ordine. Turime bu ti jautru s 
savo brolių ir seserų poreikiams – tiek savo vietine se brolijose, tiek tarptautiniu 
lygiu. Škirtumai tarp načionalinių brolijų yra didz iuliai, tode l turime solidariai 
darbuotis kaip broliai ir seserys ir pasauliniu mąstu. 

Daugybe  z monių pasaulyje stokoja elementaraus z mogis ko orumo ir 
sočialinio saugumo, neture dami pač ių pagrindinių materialinių dalykų. 
Kiekvienas turi teisę į namus, į prieglobstį, į bu stą savo s eimai. Taigi mu sų 
intenčija vargšą aprengti ir keleivį priglausti yra bu das kurti broliškesnį ir 
evangeliškesnį pasaulį, idant ateitų Dievo karalystė (plg. OFS Regula, 14). 

Turime pasiru pinti ir tais, kuriems apribota jude jimo laisve , kurie yra įkalinti 
namuose, ligonine se ar kale jimuose. Ligoniai ir vyresnieji – tai labai artimi mu sų 
broliai ir seserys. Ligonį aplankyti ir kalinį sušelpti yra mu sų privilegija 
is reiks ti Dievo meilę. Tai Jis z engia pirmąjį z ingsnį, nepaisydamas mu sų 
veiksnumo. Tai Jis yra tas, kuris priarte ja. Jis yra pirmasis, kuris mus myli. Tai Jo 
meile , kuri nereikalauja atlygio, yra tikroji. Ir tai yra ypatinga galimybe  patirti, ką 
Dievui reis kia laisve : dvasios laisve , sielos laisve , meile s laisve . 

Mirusį palaidoti nereis kia vien suorganizuoti graz ias laidotuves, tac iau naujai 
atrasti z mogaus gyvenimo orumą. Turime palyde ti tuos, kurie ruos iasi įz engti į 
Te vo namus, ir s is brolis kas palyde jimas yra nuostabiai praturtinantis. Tikra 
privilegija pade ti kitam įz engti pro paskutiniuosius vartus, o kartu pamatyti, jog 
ž emiš kašiš gyvenimaš yra tik trumpa amž inojo gyvenimo dališ. Krištuš iš  tiešų 
prisike le ! 

Gailestingumo darbai sielai yra brolis kos meile s ir uz uojautos veiksmai. Jie 
sugriauna sienas, kuria vienybę, priartina mus prie Dievo. Ten, kur Gailestingumas  
ir Atsargumas, nėra nei Nesaikingumo, nei Žiaurumo (S v. Prančis kaus Perspe jimai, 
XXVII). Turime s iuose veiksmuose atrasti didz iulį mums Dievo paz ade tą lobį. 
Bu tina stiprinti mu sų z mogis ką, kriks č ionis ką ir prančis konis ką ugdymą. Tai pade s 
nemokantį pamokyti ir abejojančiam patarti. Esame atsakingi vieni uz  kitus, nes 
koja kojon keliaujame savo pas aukimo kelionę. Nuode me s, tiek pasle ptos, tiek 
akivaizdz ios, uz nuodija mu sų brolijas. Daz nai bijome ir ge dijame s vienas kitą įspe ti, 
bet piktą darantį sudrausti yra mylintis brolis kas veiksmas, siekiantis nukreipti į 
teisingą kelią. Perspe jimas niekada ne ra pasmerkimas ar nuosprendis, bet mylinti 
pastanga atkurti sutraukytus brolyste s rys ius. Tai gali bu ti pirmasis z ingsnis į 
susitaikinimą, padedantis vienas kitam atpaz inti savo nuode mes, susitaikinti su 
savimi, su Dievu ir su artimu. Šusitaikinimas yra meile s pilnatve . Daugybe  mu sų 
brolių ir seserų taip daz nai jauč iasi pasimetę, įskaudinti ar suz eisti. Mes statome 
savo brolijas tuomet, kai nuliūdusį paguodžiame ar nuoskaidas nukenčiame. 
Toji kantrybe  atnes a s irdies ramybę, ateinanč ią is  Š ventosios Dvasios – Guode jo. 
Taip atnes ame Dvasią į savo brolijas, o su s ia Dvasia galime vienas kitam įžeidimus 
atleisti. Galiausiai, kai meldžiamės už gyvus ir mirusius, mes prisimename, kad 
mu sų brolijos nuolat auga. Nepamirs kime, kad regimas mu sų brolijos narių skaič ius 
dar ne ra tikrove . Turime daugybę brolių ir seserų s ventųjų, kurie uz taria mus 
bu dami tikrais mu sų brolijos nariais. 

Š iais gailestingumo darbais bu sime tikri Dievo Gailestingumo įrankiai ir 
patiksime Dievui bei vienas kitam. Ypatingojo Gailestingumo jubiliejus yra didz iulis 
lobis ir galimybe  visiems augti tike jime ir meile je. Nustokime teisti ir smerkti, 
atleiskime ir duokime (plg. Lk  6, 37-38). S ie trys paprasti dalykai yra esminiai 
mu sų brolis kam gyvenimui. Tai trys mu sų dvasinio gyvenimo z ingsniai, trys plytos 
ar akmenys, kuriuos turime pastatyti vieną ant kito. Pirmasis yra antrojo, o 
antrasis – treč iojo sąlyga. Pirmiausia turime nustoti teisti ir smerkti, kad gale tume 
atleisti. O kai atleisime, gale sime ir duoti savo artimui. Atminkime, kad mums bus 
atiduotas saikas geras, prikims tas, sukratytas ir su kaupu! 

Dievo Gailestingumas niekada mu sų nepadrąsins tęsti blogus įproč ius, bet 
visada bus s viesa, parodanti naują kelią. Tiesiog dabar imkime irtis į gilumą! Tegul 
Dievas atnaujina mus ir mu sų brolijas! Tegul Kristus, prisike lęs Vies pats, bu na 
mu sų dz iaugsmas ir viltis. Kiekvienas is  ju sų esate mano mintyse ir maldose. 
Šiunč iu jums savo asmeninius ir brolis kus linke jimus. 

Ju sų brolis ir ministras 
Tibor Kauser OFŠ 

Klausimas apmąstymui:  
Kartu su brolija perskaitykite Pasaulieč ių prančis konų ordino generalinio 

ministro Tibor Kauser OFŠ lais ko is trauką ir pasidalykite savo įz valgomis. 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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