
Pradėkime iš naujo, broliai! 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 40 (2017 m. kovas) 

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 ) 

 Kovo 18 d. Kaune, sveč ių namuose „Domus Pačis“ vyks Lietuvos 
pasaulieč ių prančis konų ordino Nacionalinis ugdymo seminaras. Pareigą 
dalyvauti seminare turi visų lygių brolijų ministrai ir ugdymo magistrai. Į 
seminarą kvieč iami ir brolis ki vadovai, o taip pat pasaulieč iai prančis konai, 
norintys prade ti darbą su jaunimu. Šeminaro programoje numatytos 
s v. Mis ios, bendri pietu s, s lovinimas ir mokymai: „Pranciškoniškasis 
dvasingumas ir taisyklės“, „Nacionalinė ugdymo programa – kaip ja 
naudotis?“, „10 žingsnių ugdymo magistrams, broliškiems vadovams, 
ministrams“. Registracija į nacionalinį ugdymo seminarą vyksta TIK per 
regioninius ministrus. Maloniai pras ome regioninių ministrų iki kovo 8 d. 
el.pas tu: ofs.lietuvoje@gmail.com atsiųsti seminare dalyvausianc ių savo 
regiono atstovų sąras ą. Seminaro metu brolijos ture s galimybę įsigyti 
įvairios ugdymo medž iagos. 

 

Nuos irdz iai de kojame visiems, kurie iki geguz e s 1 d. paskirsite savo 
2 proč. gyventojų pajamų mokesč io Lietuvos pasaulieč ių prančis konų 
ordino veiklai. Pildydami formą FR0512, įveskite mu sų identifikačinį 
numerį 192084542. Detalesnę informaciją rasite internetiniame puslapyje 
www.ofs.lt. Jeigu turite klausimų ras ykite el. pas tu ofs.lietuvoje@gmail.com. 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Uz  persekiojamus kriks č ionis, kad jie jaustų visos Baz nyč ios paramą per 
maldą ir materialinę pagalbą. 
Pasauliečių pranciškonų ordino: 
 Uz  Okeanijos OFŠ ir Jaupra. „Te ve mu sų...“ 
*** Pras ome maldos uz  pasirengimą III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresui, 
kuris vyks 2018 m. rugpju č io 20-26 d. Lietuvoje. 
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Malda Šventajai Šeimai 
 

Je zau, Marija ir Juozapai, 
jumyse kontempliuojame tikros meile s spindesį,  

į jus su pasitike jimu kreipiame s. 
 

Š ventoji Nazareto Š eima, padaryk ir mu sų s eimas  
bendryste s vietomis ir auks tutiniais maldos kambariais, 

tikromis Ėvangelijos mokyklomis ir maz omis namų Baz nyč iomis. 
 

Š ventoji Nazareto Š eima, tenelieka niekada mu sų s eimose  
prievartos, uz sisklendimo ar susiskaldymų; 

įskaudintieji ar papiktintieji tuoj pat tepatiria paguodą ir tebu na is gydyti. 
 

Š ventoji Nazareto Š eima, pade k visiems suvokti,  
kad s eima yra s venta, nepaz eistina ir labai graz i Dievo sumanyme. 

 

Je zau, Marija ir Juozapai, 
is girskite, is klausykite mu sų maldavimą. Amen! 

MALDOS INTENCIJOS 

Šventoji Šeima ir šv. Pranciškus, 1625 m. P. Rubenso paveikslas 
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Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Pasaulieč ių prančis konų ordino 
2017 metų ugdymo tema 

 

RŪPESTIS SILPNAISIAIS:  
GAILESTINGUMAS IR SUPRATINGUMAS 
  
Generalinių Konstitučijų 24.2 straipsnis: 
„Brolijoje: 
– šeimos bei santuokos dvasingumas ir krikščioniškasis požiūris į šeimos 

problemas tebūna dialogo ir keitimosi patirtimi tema; 
– broliai tarpusavyje tesidalija svarbiais šeimos gyvenimo momentais ir 

teskiria broliško dėmesio gyvenantiems sunkiomis aplinkybėmis ir 
sąlygomis – viengungiams, našliams, vienišiems tėvams, atskirai 
gyvenantiems sutuoktiniams, išsituokusiems“. 
 

Šiu lomos darbo gaire s: PAMATYTI – ĮVĖRTINTI – VĖIKTI. 
 
PAMATYTI – brolijoje aptarkime s iuos klausimus: 
1. Kokias silpnumo situacijas s iandien patiria mu sų s eimos? 
2. Kaip mes galime joms pade ti s iose situacijose? 
3. Kaip esame įsitraukę į vietine s baz nyc ios pastoracines iniciatyvas, 
skirtas paremti s eimai? 
 
ĮVERTINTI – brolijoje is studijuokime ir apmąstykime s ią medž iagą: 
 
1. Sudėtingose situacijose gyvenantys tikintieji 
 

Šilpnųjų palyde jimas, supratimas ir įtraukimas (Popiez ius Prančis kus. 
Posinodinis apas talis kasis paraginimas AMORIŠ LAĖTITIA, 291-292) 
 

„Nereguliariųjų“ situacijų įz velgimas (Popiez ius Prancis kus. Posinodinis 
apas talis kasis paraginimas AMORIŠ LAĖTITIA, 296-297) 
 

Naują sąjungą sudarę is situokusieji (Popiez ius Prančis kus. Posinodinis 
apas talis kasis paraginimas AMORIŠ LAĖTITIA, 298) 
 

Civilis kai susituokusių pakriks tytųjų įtraukimas (Popiez ius Prančis kus. 
Posinodinis apas talis kasis paraginimas AMORIŠ LAĖTITIA, 299) 
 

Šituačijų įvairove  neleidz ia taikyti naujų visuotinių kanoninio pobu dz io 
normų (Popiez ius Prančis kus. Posinodinis apas talis kasis paraginimas 
AMORIŠ LAĖTITIA, 300-301) 

 

Gailestingumo logika (Popiez ius Prančis kus. Posinodinis apas talis kasis 
paraginimas AMORIŠ LAĖTITIA, 312) 
 
2. Vaikai (Popiez ius Prancis kus. Posinodinis apas talis kasis paraginimas 
AMORIŠ LAĖTITIA, 51) 
 
3. Senyvi žmonės (Popiez ius Jonas Paulius II. Apas talis kasis paraginimas 
FAMILIARIŠ CONŠORTIO, 27; Popiez ius Prančis kus. Posinodinis 
apas talis kasis paraginimas AMORIŠ LAĖTITIA, 191-193) 
 
4. Neturintieji šeimos (Popiez ius Jonas Paulius II. Apas talis kasis 
paraginimas FAMILIARIŠ CONŠORTIO, 85) 
 
5. Skurdžiai gyvenantieji (Popiez iaus Prancis kaus bendroji audiencija, 
2015 m. birz elio 3 d.) 
 
VEIKTI – brolijoje kartu įsipareigokime: 

1. Kokį nusistove jusį poz iu rį į s ias silpnumo situacijas galime pakeisti 
aptarto Baz nyč ios mokymo s viesoje ir pasidalijus įz valgomis brolijoje? 

2. Ar „nereguliariose“ situacijose esantys broliai ir seserys gali dalyvauti 
mu sų brolijos gyvenime? (žr. Generalinių Konstitucijų 53.5 st.) 

3. Kaip konkrec iai mu sų brolija gali priside ti prie Baz nyc ios ir 
bendruomene s pastoračinių iničiatyvų? 

 
Medžiagą parengė CIOFS Prezidiumo sudaryta Šeimos komisija: 

Silvia Diana OFS, Jenny Harrington OFS ir br. Francis Bongajum Dor OFM Cap 

 
Užduotis 
 CIOFŠ Prezidiumas kvieč ia visas OFŠ ir Jaupra brolijas kiekvienų metų 
balandz io 28 dieną mine ti pirmaisiais pasaulieč iais prančis konais laikomus 
palaimintąjį Lukezijų ir jo z moną Bonadoną, organizuojant Š eimų s ventę ir į 
ją pakvieč iant savo s eimų narius. 
 
Papildoma medžiaga 
 Internetiniame puslapyje www.ofs.lt skiltyje Galerija/Garso įrašai yra 
arčhyvuojamas Vilniaus s v. Prančis kaus ir s v. Bernardino brolijos 
organizuotas 4 paskaitų čiklas. Jame teologijos mokslų daktaras Valdas 
Mačkela pristato popiez iaus Prančis kaus mokymą, is de stytą enčiklikoje 
„Lumen Fidei“ ir apas talis kuosiuose paraginimuose „Evangelii Gaudium“ bei 
„Amoris Laetitia“. Kviec iame klausytis ir paž inti Baž nyč ios mokymą! 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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