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 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 38 (2017 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) 
Načionaline  ugdymo magistre  Monika Midverytė OFS (tel. 8 678 22052; monikaofs@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 – Marijona Sinkevičienė OFS (8 658 83586; marsinkev@gmail.com ) 
Vilkavis kio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudzevičius@gmail.čom ) 
Š iaulių regiono – Genovaitė Marcinkutė OFS (8 653 56249; genutemarč@gmail.čom ) 

  

 Primename, kad vietinių brolijų tarybos ataskaitas uz  
prae jusius metus ir nario mokesč io z iniaras č ių kopijas turi 
pateikti regionine ms taryboms iki sausio 5 d., o regionine s 
tarybos savo ir vietinių brolijų ataskaitas uz  prae jusius 

metus bei nario mokesč io z iniaras č ių kopijas turi pateikti Načionalinei 
tarybai iki sausio 15 d. el. pas tu: ofs.lietuvoje@gmail.com. Jei turite 
klausimų de l ataskaitų, kreipkite s į načionalinį sekretorių Mindaugą 
Tas ku ną OFŠ telefonu 8 698 40337, o de l nario mokesc io z iniaras c ių –          
į nacionalinę ekonomę Nataliją Verbickienę OFŠ telefonu 8 683 51789. 

 Šausio 28 d. Kaune, pas Dievis kosios Je zaus Š irdies seseris 
prančis kones (Ž emaič ių g. 85, Kaunas) vyks is ple stinis 
Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino Načionaline s tarybos 
pose dis, kuriame kvieč iami dalyvauti visi regioninių tarybų 
nariai ir visi vietinių brolijų ministrai. Is ple stiniame pose dyje 
Načionaline  taryba pateiks vienerių metų veiklos ir finansines 
ataskaitas, bus apz velgtos metine s brolijų ataskaitos ir nario 

mokesč io z iniaras č iai, aptariami narių registravimo ir dvasine s asistenčijos 
klausimai, pristatytas 2017 m. načionaline s brolijos veiklos planas bei 
III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongreso darbo grupe . Programoje numatytos 
s v. Mis ios, Valandų liturgijos malda ir bendri pietu s. Is ankstine  registračija 
į pose dį vyksta per regioninius ministrus el. pas tu: ofs.lietuvoje@gmail.com 
iki sausio 16 dienos. 

 

 Verta įsigyti Prančis konis kųjų s altinių knygą „Trijų draugų legenda“. 
Vieneto kaina – 6,5 Ėur. OFŠ brolijos, norinč ios įsigyti arba platinti knygą, 
gali kreiptis telefonu 8 682 18060 arba el. pas tu ofs.lietuvoje@gmail.com. 

 

Norintys įsigyti arba platinti maldyną „Prančis konis kasis lobynas“, gali 
kreiptis telefonu 8 698 79190 (Regina). Vieneto kaina – 5 Eur. 
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Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas ir Lietuvos pranciškoniškojo 
jaunimo brolija kartu su Šventosios Žemės komisariatu iki Trijų Karalių 
šventės skelbia solidarumo akciją „Vanduo Betliejui“. 

Mažesnieji broliai Šventojoje Žemėje stengiasi padėti vargingiausiems 
Betliejuje gimusiems vaikams. Šventosios Žemės pranciškonų kustodija 
išplatino skubią žinią: „Betliejui nedelsiant reikia vandens talpyklų. Per šias 
šv. Kalėdas nuolankiai prašome padėti parūpinti naujas vandens talpyklas 
šeimoms, gyvenančioms šiame įstabiame mieste, kuriame gimė mūsų 
Išganytojas Jėzus Kristus ir kuris, deja, jau ilgus metus kenčia nuo stipraus 
konflikto tarp Izraelio ir Palestinos. Betliejaus šeimos yra priverstos gyventi 
anapus sienos, tačiau iš jų negali būti atimta teisė į vandenį“, – savo 
kreipimesi rašo Šventosios Žemės kustodijos pranciškonai. 

Atsiliepdami į šį prašymą, kviečiame pasauliečius pranciškonus ir 
pranciškoniškąjį jaunimą iki sausio 8 d. pervesti auką į sąskaitą (Kretingos 
Apreiškimo vienuolynas, į. k.  191153971 sąsk. nr. LT044010041800032317, 
AB DnB bankas, banko kodas 40100), nurodant aukos paskirtį: „Vanduo 
Betliejui“. Surinktos aukos bus tiesiogiai perduotos Šventosios Žemės 
pranciškonų kustodijai. Viešpats teatlygina už Jūsų gerumą! 
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UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: Šventosios Žemės  
pranciškonų kustodija 

 
Kas yra Šventosios Žemės kustodija? Nuo 

kada mažesnieji broliai apsigyveno šiose 
šventose vietose, ir kokią misiją Bažnyčia 
patikėjo čia gyvenantiems pranciškonams? 

 

Yra z inoma, kad s v. Prančis kus Asyz ietis atkeliavo į Rytus 1219 metais. Jis 
atvyko kartu su penktuoju Kryz iaus z ygiu, siekdamas skelbti taiką, taip pat 
susitikti su islamo lyderiu Ėgipto sultonu Meleku el Kameliu. Įdomu, kad tai buvo 
pirmas kartas Baz nyč ios istorijoje, kai kriks č ionis susitiko su islamo vadovu ir 
jam paskelbe  Je zų Kristų. 

Tradičija pasakoja, kad prančis konai apsigyveno Š ventojoje Ž eme je, 
Prančis kui dar esant gyvam. Tai sunkiai tike tina, nes tuo metu Š ventoji Ž eme  
buvo musulmonų rankose. Tač iau, prae jusius vos keleriems metams po 
s v. Prančis kaus mirties, 1229 metais pirmieji broliai atvyko į Jeruzalę, nes 
imperatorius Federikas II ir Ėgipto sultonas pasiras e  taikos sutartį, po kurios 
kriks č ionys gale jo atvykti į Jeruzalę. Pirmasis nedidelis prančis konų namas 
Jeruzale je buvo netoli penktosios Kryz iaus kelio stoties. Deja, po kelerių metų 
praside jo karas, ir ten gyvenę broliai prančis konai buvo nuz udyti. 

Ofičialus ir galutinis prančis konų atvykimas į Š ventąją Ž emę datuojamas 
1335 metais, kai Neapolio karalius Roberto d'Angio  su z mona Sancha is  
Majorkos įsigijo Cenaculum (Auks tutinį kambarį) ir padovanojo prancis konams. 
Ture dami tros kimą, kad Š ventojoje Ž eme je įsikurtų katalikų kunigai ir vienuoliai, 
kurie gale tų aptarnauti pagrindines s ventoves, ypač  Š ventojo Kapo baziliką 
Jeruzale je ir Gimimo baziliką Betliejuje. Taigi 1335 metais prančis konai atvyko į 
Š ventąją Ž emę, kur gyvena iki pat s ios dienos. 

Prae jus keleriems metams, 1342-ųjų lapkrič io 21 dieną popiez ius 
Klemensas VI įteike  prančis konams apas talis ką lais ką – bulę, pavadintą „Gratias 
Agimus“, kuria Katalikų Baz nyč ios vardu prančis konai buvo paskirti ofičialiais 
s ventųjų vietų saugotojais arba kustodais. Taip 1342 metais gime  Š ventosios 
Ž eme s prancis konų kustodija. 

Prančis konų misija – bu ti kustodais, saugoti ir ru pintis s ventove mis, kurios 
mums primena Je zaus Kristaus gyvenimo įvykius. Ypač  Betliejumi ir Š ventuoju 
Kapu, bet taip pat ir daugeliu kitų s ventovių, kurių svarbiausios yra Nazaretas ir 
Taboro kalnas Galile joje, Kafarnaumas, tokios Jude jos s ventove s kaip Cenačulum, 
Getsemane , Ėin Karemo vietove  (primenanti Joną Kris tytoją), Ėmausas 
(primenantis Prisike lusio Kristaus pasirodymą mokiniams) ir daugybe  kitų 
s ventų vietų. Tai pirmutinis prančis konų darbas Š ventojoje Ž eme je – daugiau 
kaip 800 metų ru pintis s iomis s ventove mis ir sutikti piligrimus. Propaguoti s ią 
misiją  padeda daugybe  maz esniųjų brolių, kurie yra paskirti Š ventosios Ž eme s 
komisarais savo provinčijose. Švarbu paz yme ti, kad tai yra pirmoji ir pati 
svarbiausia Maz esniųjų brolių ordino misija. 

Kaip mes galime pade ti Š ventosios Ž eme s kustodijai ir ten gyvenantiems 
kriks č ionims? Pirmoji parama yra malda. Mes, kriks č ionys, gerai suvokiame, kokią 
svarbą turi malda uz  taiką. Švarbu melstis uz  taiką visame Viduriniųjų Rytų regione 
ir Š ventojoje Ž eme je.  

Pade ti kriks č ionims taip pat reis kia bu ti jautriems č ia vykstantiems dalykams – 
dome tis naujienomis apie Š ventąją Ž emę ir Baz nyč ią Š ventojoje Ž eme je. Maz esniųjų 
brolių komisarai daugelyje s alių atlieka s į svarbų informavimo darbą. Labai 
praktis kas dalykas yra pač iam kaip piligrimui atvykti į Š ventąją Ž emę ir savo akimis 
pamatyti, kaip prančis konai ir vietine  Baz nyč ia tarnauja kriks č ionims. Visi popiez iai 
nuo Pauliaus VI, kuris atvyko č ia pries  50 metų, iki pat dabartinio popiez iaus 
kalbe jo apie kriks č ionių tapatybe s ir kriks č ionių buvimo Š ventojoje Ž eme je bei 
Viduriniuosiuose Rytuose is saugojimo svarbą. 

Kitas galimas pagalbos bu das yra finansine  parama vietos kriks č ionims. 
Š ventosios Ž eme s kustodijai reikalinga nuolatine  materialine  pagalba, kad 
kriks č ionys ture tų darbo, gautų is silavinimą, is laikytų mokyklas. Broliai duoda 
stipendijas ir palestinieč ių studentams, kurie kitu atveju s ioje s alyje neture tų jokios 
is silavinimo galimybe s. Neture tume galvoti, kad Š ventosios Ž eme s kustodija ar 
vietine  Baz nyč ia yra angaz uota pade ti vien kriks č ionims ir atstumia kitus. 

 

Pagal kun. Antano Blužo OFM pokalbį su kun. Noel Muscat OFM  
Marijos radijo laidoje „Porciunkulė“ 

 

Klausimai apmąstymui: 
 1. Ar nuolat domite s naujienomis apie Viduriniųjų Rytų regioną ir Baz nyč ią 
Š ventojoje Ž eme je, ar galvojate, kad tai ju sų nelieč ia? 
 2. Kaip manote, kode l svarbu is saugoti kriks č ionių buvimą Š ventojoje Ž eme je? 
Kaip as  ir mano brolija gali konkreč iai prie to priside ti? 
 3. Pasidalinkite su brolija savo piligrimyste s į Jeruzalę patirtimi arba savo 
svajone nuvykti į Š ventąją Ž emę.  
  

Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai: 
 Mk 25, 31-45; OFŠ Regula 13-14 st. ir Generaline s Konstitučijos 18-19 st. 
 Š v. Prančis kaus z iedeliai, 24 sk.  
 Tomas Celanietis. Š v. Prančis kaus pirmasis gyvenimas, XX sk. 55-57. 

 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Uz  visus kriks č ionis, kad jie, is tikimai sekdami Vies paties mokymu, su 
malda ir brolis ka meile stengtųsi atkurti visis ką baz nytinę bendrystę ir 
bendradarbiautų atsakydami į s iandien z monijai kylanč ius is s u kius. 
Pasauliečių pranciškonų ordino: 
 Uz  Afrikos OFŠ ir Jaupra. Uz  taiką pasaulyje. „Te ve mu sų...“ 
 

*** Š es tadieniais asmenis kai arba brolijose meldz iame s Š vč . Mergele s 
Marijos septynių dz iaugsmų roz inį uz  visą Prančis konis kąją s eimą. 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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