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 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 42 (2017 m. geguž e ) 

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 prežidentas Rokas Žeimys (8 618 31467; rokasžeimys@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 ž 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; rudževičius@gmail.čom ) 
Š iaulių regiono – Genovaitė Marcinkutė OFS (8 653 56249; genutemarč@gmail.čom ) 

 Geguž e s 20-21 d. „Angelų svetaine je“ prie Kryž ių kalno 
vyks rekolekčijos visų OFŠ brolijų naujokams. 
Rekolekčijas naujokams ves regioninis  dvasinis asistentas 
br. Ševerinas Armin Holočher OFM. Rekolekčijose 
naujokus gali lyde ti ir jų ugdymo magistras. Auka už  
rekolekčijas – 16 Ėur vienam asmeniui. Reikia ture ti savo 

brevijorių, rož inį, Š ventąjį Ras tą ir už ras us. Registračija į rekolekčijas 
vyksta iki geguž e s 15 d. el. pas tu: ofs.lietuvoje@gmail.com. Tel. pasiteirauti: 
8 678 22052. Skube kite registruotis, nes vietų skaic ius yra ribotas!  

 

 Vilniaus regiono brolija kvieč ia pasaulieč ius prančis konus pirmaisiais 
geguž e s-rugse jo me nesių penktadieniais kartu eiti Vilniaus Jeružale s 
Kalvarijų Kryž iaus kelią ir apmąstyti Je žaus Kristaus Kanč ią. Kryž iaus kelio 
pradž ia – 15 val. nuo Š vč . M. Marijos Šopulingosios koplyč ios, s v. Mis ios – 
19 val. Vilniaus Kalvarijų Š v. Kryž iaus Atradimo baž nyč ioje. 

 

Maloniai pras ome, kad OFŠ brolijos, norinč ios ugdymo me nras tyje arba 
internetiniame puslapyje www.ofs.lt publikuoti savo naujienas, renginių 
anonsus, nekrologus ir straipsnius apie įvykusius renginius, tvarkingai 
suredaguotą informačiją siųstų el.pas tu: ofs.lietuvoje@gmail.com.  

 

Norintys paremti maž esniųjų brolių misiją Š ventosios Ž eme s 
kustodijoje gali savo auką pervesti  į s ią sąskaitą: Kretingos Apreis kimo 
vienuolynas, į.k. 191153971, sąsk. nr. LT044010041800032317, 
AB DnB bankas, banko kodas 40100, moke jimo paskirtis „auka Š ventajai 
Ž emei“. Vieš patš teatlygina už  ju šų došnumą! 

 

 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 el. pas tu ofs.lietuvoje@gmail.com. 
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Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Už  Afrikos kriks č ionis, kad jie pranas is kai liudytų susitaikymą, 
teisingumą ir taiką pagal Gailestingojo Je žaus pavyždį. 
Pasauliečių pranciškonų ordino: 
 Už  Rumunijos, Bosnijos ir Herčegovinos načionalines brolijas. „Te ve 
mu sų...“ 
*** Už  Vilniaus prančis konų vienuolyno komplekso grąž inimą Maž esniųjų 
brolių konventualų ordinui. 
*** Uz  rugse jo 15-17 d. Kaune vyksianc ią Nacionalinę Rinkimų kapitulą ir 
lapkrič io 4-11 d. Romoje vyksianč ią Generalinę kapitulą. 
*** Už  pasirengimą III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresui, kuris vyks 
2018 m. rugpju č io 20-26 d. Lietuvoje. 

MALDOS INTENCIJOS 

Marija, Taikos Karaliene, melski už mus! 
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UGDYMO MEDŽIAGA 
 

 

Tema: KELIONĖ SU TEOFILIUMI MATULIONIU 
 

 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje vyks arkivyskupo Teofiliaus 
Matulionio skelbimo palaimintuoju – beatifikacijos – iškilmė. 
Kviečiame visas OFS brolijas ne tik gausiai dalyvauti šiame 
svarbiausiame Katalikų Bažnyčios Lietuvoje įvykyje, bet ir 
pažinti arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybę. 
 

 Velykų rytas daug kam primena triskart aplink baž nyč ią einamą pročesiją, 
varpų gaudesį, pakilią giesmių nuotaiką... Dž iaugsmas kyla is  evangeline s ž inios 
apie prisike lusį Kristų ir apas talų susitikimus su Prisike lusiuoju. Velykos tikrai 
yra dž iaugsmingos, bet nebu na Velykų be Didž iojo penktadienio – Je žaus mirties 
– ir be Didž iojo s es tadienio – Dievo tylos – dienos. Per tai einame į Prisike limą. O 
kaip jauč iasi ž mone s, kurie Prisike limą s venč ia jausdami mirties alsavimą? 

Tokia Velykų patirtis buvo labai artima garbingajam arkivyskupui Teofiliui 
Matulioniui. Praleidęs beveik s es iolika metų kale jimuose ir lageriuose, jis 
penkiolika savo gyvenimo Velykų s vente  nelaisve je. Pirmosios Velykos buvo 
„įkalintos“ pac iomis nepalankiausiomis aplinkybe mis. 1923 m. Peterburge buvo 
suimtas vysk. Janas Cieplakas su kunigais, tarp jų ir kun. Teofilius. Šuimtieji 
is vež ti į Maskvą tardymų, kurie vyko per gave nią, o teismo nuosprendis 
paskelbtas Verbų sekmadienį, treč ią valandą nakties. Pač ia griež č iausia – 
mirties – bausme už  rys ių su Vatikanu palaikymą buvo nuteistas Mogiliovo 
arkivyskupijos generalvikaras prel. Konstanty Budkiewičžius. Pries  nuosprendį 
jam buvo sudarytos sąlygos ir siu loma pasitraukti į už sienį, bet jis pasirinko likti 
su ganomaisiais. 

Po nuosprendž io visi kunigai buvo įkalinti toje pač ioje kameroje su mirties 
įvykdymo laukianč iu prel. Budkiewičziumi. Jis elge si taip, tarsi jam nieko nebuvo 
atsitikę. Kuomet vienas is  kunigų kameroje prade jo pokalbį apie pasiruos imą 
mirč iai, prelatas atsake , jog jis visis kai ramus ir tam pasiruos ęs. Nors su as aromis 
akyse, bet nepaprastai pasitike damas Vies paties valia, myriop nuteistasis 
paliudijo kameros draugams tvirtą tike jimą prisike limu. Jo ž odž ius girde jo ir toje 
pač ioje kameroje kale jęs kun. Teofilius. Taip slinko Didž iosios savaite s dienos. 

Didįjį s es tadienį prel. Konstanty buvo atskirtas ir perkeltas į vienutę, o tai 
reis ke , kad arte ja bausme s įvykdymas. Kuomet visose pasaulio baž nyč iose buvo 
skaitomi Ėvangelijos ž odž iai: „Pirmąją savaite s dieną, labai anksti, dar 
neis aus us...“, 4 val. ryto prelatas palaimino savo budelį bei du jo pagalbininkus ir, 
s nabž de damas maldos ž odž ius, nusisuko į sieną. Ankstyvą Velykų rytą nuaide jo 
s u vis. Kaliniai suprato, jog neteko is tikimo Kristaus seke jo ir tike jimo is paž ine jo 
bei kankinio. Per tą Didž iąją savaitę jie nepaprastai priarte jo prie Kristaus 
kanč ios, o Velykų rytas, girdint mirtį nes antį s u vį, jiems buvo didž iausias 
tike jimo Kristaus prisike limu ir galutine Dievo pergale pasaulyje is bandymas. 
Než inodami s ios Velykų patirties, mes nelabai suprasime ir tolesnio garbingojo 
Teofiliaus gyvenimo ir kanč ios kelio. Pagrindinis apsisprendimas – niekada 
neis siž ade ti savo ganytojis kųjų pareigų ir niekuomet nepalikti jam patike tos 
kaimene s – buvo padarytas per pirmąsias kale jimo Velykas. 

Ž velgiant iš  š ioš dienoš peršpektyvoš, ta Maškvoš kale jimo kamera tapo 
Baž nyč iai kankinių „kalve“: garbingasis Teofilius jau pripaž intas kankiniu, prade ti ir 
kitų trijų kameros draugų – prel. Budkiewičžiaus, vysk. Cieplako ir vysk. Antonio 
Malečkio beatifikačijos pročesai. 

Garbingasis Teofilius is gyveno ir įdomesnių Velykų s ventimo patirč ių. Kaip 
ž inome iš  ištorijoš, ankštyvojoje Baž nyč ioje Velykų š ventimo data nebuvo tikšliai 
nustatyta, tode l kriks č ionių bendruomene s Maž ojoje Ažijoje Velykas s vęsdavo 
kartu su ž ydų Pasčha, o Vakaruose (taip pat Ėgipte ir Širijoje) Kristaus Prisike limas 
buvo minimas sekmadienį – Vies paties Prisike limo dieną, siekiant pabre ž ti 
judaižmo ir kriks č ionybe s skirtingumą. Škirtinga Velykų s ventimo data buvo 
įvertinta kaip pavojus Baz nyč ios vienybei, tode l 325 m. Nike joje vykęs Visuotinis 
Baž nyč ios Šusirinkimas nustate  Velykų s ventimo datą: Velykos turi bu ti s venč iamos 
pirmąjį sekmadienį po pavasario lygiadienio me nulio pilnaties, taigi tarp kovo 21 ir 
balandž io 25 dienos. Taip buvo įvesta vienybe  s venč iant Velykas, bet ve liau 
atsiskyrę nuo Katalikų Baž nyč ios Rytų kriks č ionys neprie me  popiež iaus Grigaliaus 
kalendoriaus reformos ir liko s vęsti Velykų pagal senąjį kalendorių. Taip Velykų 
s ventimo data ve l is siskyre , nors bu na metų, kuomet sutampa. 

Kale damas arkivysk. Teofilius daž nai net než inodavo, kada katalikų Velykos, nes 
lageriuose sekmadienis bu davo įprasta darbo diena, o kale jime visos dienos savo 
dienotvarke buvo vienodos. Geriausiu atveju is  priž iu re tojų buvo galima suž inoti 
ortodoksų s ventimo datą, bet ir tos jie nesakydavo, nes klausimą priimdavo kaip 
provokačiją ir lojalumo sovietiniam rež imui is bandymą. Kartais apie Velykas 
paras ydavo artimieji is  Lietuvos, bet ilgą laiką susiras ine jimas bu davo ribojamas, o 
lais kai de l čenžu ros labai ve luodavo. Greič iau kalinius pasiekdavo rusų kalba ras yti 
lais kai, nes tuomet čenžoriams nereike davo vargintis ies kant verte jų. 

Po pirmojo įkalinimo arkivysk. Teofilius jaute , kad gali tekti ve l paragauti 
kale jimo duonos, tode l is moko apskaič iuoti Velykų datą pagal matematiko Carlo 
Friedričho Gauso (1777–1855) metodą. Jei Velykų dieną pavykdavo slapta aukoti 
s v. Mis ias, bu davo didž iule , bet kale jime ypač  reta Velykų malone  ir dovana. 
Velykine  Kristaus Prisike limo ž inia gyveno mintyse ir s irdyje Velykų dieną kertant 
mis ką ir ant peč ių per pelkę nes ant sunkius rąstus, se dint bausme s karčeryje, 
beje giui gulint ligos patale… 

Kartą, apskaič iuodamas Velykų datą, garbingasis Teofilius suklydo. Apie tai jis 
1954 m. balandž io 14 d. lais ke is  Vladimiro kale jimo ras o brolio s eimai: 
„Apskaic iuodamas Velykų dieną pagal matematiko Gauso metodą liekanų keliu, 
apsirikau.“ Taip vysk. Teofilius Velykas s vente  ir giminaič iams sveikinimus buvo 
is siuntęs dviem savaite mis anksč iau. Tik gavęs sveikinimus is  Lietuvos, suprato 
savo klaidą. 

Kristaus Prisike limas ne ra vien spalvingos pročesijos, dž iaugsmingai giedamas 
Aleliuja ar marguč io luks to kietumo is bandymas. Tai kriks č ionis ko gyvenimo 
patirtis, kuri gali bu ti labai drastis ka, nekasdienis ka ir neįsivaižduojamai fižis kai ar 
dvasis kai sunki. Bu tent tokiu momentu mintis, jog Kristus visa tai įveike , nugale jo 
blogį ir skelbia galutinę pergalę, neleidž ia palu ž ti. Tuo giliai tike damas bu simas 
palaimintasis Teofilius gali ir mums pade ti. 

 

Mons. dr. Algirdas Jurevičius „15 kalėjimo Velykų“ („Artuma“ 2017/4) 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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