
Pradėkime iš naujo, broliai! 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 45 (2017 m. rugpju tis) 

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 ) 

 Liepos 28 d. Marijampole je vyko Vilkavis kio regiono Rinkimų kapitula. 
Regioniniu ministru is rinktas Rolandas Rudzevič ius OFŠ, vičeministre – 
Janina Lebskiene  OFŠ, ugdymo magistre – Nijole  Puodz iu niene  OFŠ, 
sekretore – Galina Ribač iauskiene  OFŠ, ekonome – Ona Jus kevič iene  OFŠ, 
tarybos nare – Irena Ovsiukiene  OFŠ. Sveikiname naujai is rinktą tarybą, 
linke dami naujų pas aukimų ir veiklios meile s!  

 

 Rugpju č io 19-20 d. Pakutuve nuose (Plunge s r.) vyks rekolekčijos, 
skirtos visų OFŠ brolijų kandidatams, o taip pat visiems besidomintiems 
prančis konis ku dvasingumu ir pas aukimu. Rekolekčijas ves načionalinis 
dvasinis asistentas br. kun. Antanas Bluz as OFM. Kandidatus rekolekčijose 
turi lyde ti vietine s brolijos ugdymo magistras arba kitas uz  jų ugdymą 
atsakingas amz inųjų įz adų brolijos narys. Auka uz  rekolekčijas – 10 Ėur 
vienam asmeniui. Reikia atsivez ti savo brevijorių (jei turite), roz inį, 
Š ventąjį Ras tą, ras ymo priemonę ir uz ras us, skane stų saldz iam stalui, savo 
palapinę (jei neturite, bus galimybe  gyventi po stogu), miegmais į, kilime lį, 
s iltą apklotą ir maudymosi reikmenis. Pras ome vietinius ugdymo 
magistrus savo brolijų kandidatus į rekolekčijas uz registruoti iki 
rugpju č io 5 d. el. pas tu: ofs.lietuvoje@gmail.com.  

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Uz  mu sų laikų menininkus, kad jie savo ku riniais mums pade tų is  naujo 
is vysti ku rinijos groz į. 
Pasauliečių pranciškonų ordino: 
 Uz  uz  Afrikos projekto ugdymo seminarą Jaunde je, Kameru ne, uz  
Ėgipto, Angolos, Kongo Demokratine s Respublikos, Gvatemalos, Danijos, 
Č ilė s ir Airijos nacionalinės brolijas. „Te ve mu sų...“ 
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ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 

               

Tema: TĖVAS AUGUSTINAS DIRVELĖ OFM 
IR TRETININKAI 

 
 Rugpjūčio 13-25 d. jungtinė mažesniųjų brolių, 
Pranciškonų gimnazijos, Nepaliaujamos pagalbos 
seserų ir pasauliečių ekspedicija vyks į Komijos 
Respubliką (Rusijos Federacija) įamžinti 
t. Augustino Dirvelės OFM atminimą.  
 Tėvas Augustinas Dirvelė OFM buvo pirmasis po 
carinės priespaudos atsikūrusios pranciškonų 
provincijos išaugintas brolis ir kunigas, viena 
iškiliausių tarpukario asmenybių Kretingoje, 1936-
1939 m. buvęs Lietuvos šv. Kazimiero provincijos 
ministru. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, tėvas 
Augustinas 1940 m. liepos 12 d. buvo sulaikytas, 
bandydamas nelegaliai pereiti SSRS-Vokietijos 
sieną. Kurį laiką jis buvo kalinamas paties 

statytuose šv. Antano rūmuose įrengtame kalėjime, vėliau išvežtas į Kauno Saugumo 
rūmus, sunkiųjų darbų kalėjimą, o 1941 m. balandžio 1 d. ištremtas į Pečiorlagą, kur 
neaiškiomis aplinkybėmis ir žuvo. Iki pat savo įkalinimo, nors ir turėdamas daug 
kitų įsipareigojimų, t. Augustinas nuolatos rūpinosi Trečiuoju ordinu, kurį (kaip 
galima suprasti iš jo raštų) nuoširdžiai mylėjo. Daugelis jo įžvalgų apie ordiną ir jo 
vietą Pranciškoniškoje šeimoje yra labai aktualios ir šiandien. 

Dar pries  tapdamas provinčijolu, jis e jo tretininkų Vyriausiojo Vizitatoriaus 
pareigas, o 1936 m. tapęs provinčijolu pasidare  tiesiogiai atsakingas uz  Treč iojo 
ordino narius. Škirtingai nuo dabartinio laikotarpio, kai su ketvirtąja popiez iaus 
Pauliaus VI 1978 m. patvirtinta Regula Pasaulieč ių prančis konų ordinas atgavo 
savarankis kumą, A. Dirvele s gyvenimo laikotarpiu pasaulieč iai prančis konai 
vadovavosi Leono XIII Regula, o Treč iasis ordinas buvo tiesiogiai pavaldus 
Pirmajam ordinui.  
Pranciškoniškosios šeimos vizija 

Is  ras ytinių s altinių matyti, kad Augustinas Dirvele  ru pinosi tretininkais kaip 
tikras te vas ir brolis. Pirmiausiai jis mate  Treč iąjį ordiną kaip didelę je gą, kaip 
pagrindinius savo pagalbininkus ir bendraz ygius. Bu tent į juos A. Dirvele  kas 
kartą kreipdavosi pras ydamas pagalbos platinant prančis konų leidinius, renkant 
paramą berniukų gimnazijai ir s v. Antano kolegijai Kretingoje.  

[nukelta į 2 p.] 
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Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA 
[tęsinys, pradžia 1 p.] 

1935 m. „S v. Prancis kaus Varpelyje“ jis kviete  tretininkus remti S v. Antano 
kolegiją ir Misijų seminariją, kur gale jo mokytis ir beturč iai berniukai: „Č ia 
kreipiuosi ne į svetimus, bet į savis kius. Brangu s tretininkai, pade kite savo 
broliams prančis konams dirbti s į misijų darbą. Ju s atskiri nepaje gsite is aukle ti 
naujų kunigų – misionierių, bet sude ję savo čentus visi vienon vieton. Kaip bite s, 
atnes damos po maz ą las elį, pripila didelius korius saldaus medaus, taip mes visi 
suside ję padarysime didelius darbus. <...> Ju s pasaulininkai de site čentus, mes 
vienuolyne aukosime darbą ir savo maldas – tikriausiai mu sų bendras veikimas 
Dievui patiks ir sulauksime graz iausių dz iaugsmo vaisių. Nepamirs kite, kad mes 
vienuolyne uz  jus, Kolegijos re me jus, kasmet atlaikome 300 s v. Mis ių. Ž iu re sime, 
kuri tretininkų kongregačija pirmoji padarys tokį s ventą katalikų veikimo 
ž ingsnį.“ 1936 m. tapęs provincijolu jis vė l krėipė si: „Dė koju, kad ligi s iol ju s, 
s v. Prančis kaus III Ordino broliai ir seserys, daug man pade jote. Pagelbe jote 
įkurti serafis kąją Š v. Antano kolegiją; pagelbe jote is laikyti pirmuosius klierikus ir 
studentus; pritardavote ir paremdavote visus mano sumanymus ir siekimus. 
Tikiu, kad ir dabar neatsisakysite toliau vieningai dirbti su Prančis konų ordinu. O 
darbų turime daug. Visų svarbiausias ir pirmutinis dabar mano siekimas – 
is aukle ti naujų gerų te vų prančis konų. Kvieč iu jus bendradarbiauti, pras au man 
pade ti! Š iandieną jau turime 38 klierikus; kolegijoje kandidatų apie 18. Viltis 
graz i, tik tam darbui reikia daug is laidų.“ Taigi tarpukariu gyvenęs A. Dirvele  
gerai suprato, kas yra Prančis konis koji s eima, ir kad savo prančis konis ką 
čharizmą galime is pildyti tik visi kartu – pas vęstojo gyvenimo broliai ir seserys 
bei pasaulieč iai. Jis nore jo Lietuvoje sukurti „stiprią to Didz iojo Vado, serafis kojo 
Prančis kaus kariuomenę“, kurią sudarytų prančis konai misionieriai bei III 
Ordino nariai. De l to A. Dirvele  mate  bu tinybę vykdyti tretininkų reformą: 
„Pirmiausia reikia atskirti tikruosius tretininkus nuo senove s tretininkų. Is  tų 50 
tu kst. dabartinių Lietuvos tretininkų reikalinga is sirinkti pač ius geriausius, kilnių 
pasiryz imų, uoliausius tretininkus; juos suburti, suris ti vienon stiprion s vento 
Prančis kaus s eimon.“ Š iai reformai bei pasaulieč ių prančis konų ugdymui jis 
skyre  daug laiko ir de mesio, nors bu damas provinčijolas ture jo ir daugelį kitų 
ru pesč ių vienuolynų reikalais, Prančis konų gimnazijos is laikymu.  
Dėmesys Regulai ir dvasinio gyvenimo kokybei 

1937 m. „Prancis konų pasaulyje“ jis pristate  savo paties parengtą „Lietuvos 
s v. Prančis kaus tretininkų Štatuto projektą“, kuriame nustate  griez tas stojimo 
sąlygas ir gyvenimo bu do reikalavimus. Jis sieke , kad į Treč iąjį ordiną stotų jauni, 
sveiki bei paje gu s tarnauti z mone s, nes „III Ordinas ne ra laimingos mirties 
Šakramentas.“ Pries  duodami įz adus, naujokai ture davo laikyti egzaminą, 
patikrinantį Katalikų Baz nyč ios Katekizmo z inias, III Ordino Regulos bei savo 
luomo pareigų įsisavinimą.   

Reformą jis tęse  ir 1939 m., paras ydamas lais ką visiems tretininkams ir 
kviesdamas tapti „Marijos karz ygiais“. Marijos karz ygiai ture jo įsipareigoti 
laikytis Regulos, Lietuvos III Ordino Štatuto ir skaityti ugdymo leidinį 
„Prancis konų pasaulis“. A. Dirvele  tros ko, kad tretininkai bu tų aktyvu s, darbs tu s, 
jis sieke  ne kiekybe s, o dvasinio gyvenimo kokybe s.  

Jis buvo griez tas, tač iau mylintis vadovas, kuris ant savo peč ių prisie me  
atsakomybę uz  pasaulieč ių prančis konų sielovadą: „As , tai matydamas, labai 
nudz iugau, kad ten parapijose yra is tros kusių s v. Prančis kaus vaikelių, tik reikia 
jiems duoti serafis kąją dvasią atgaivinanč io serafis ko maisto. Po s ito tik supratau, 
kad tebe ra Lietuvoje dar daug kilnių sielų nei karo, nei laisvių, nei modernių 
papiktinimų nesugadintų sielų, troks tanč ių drąsiai z engti paskui vadą, jei tik tas 
vadas uz tikrintų nuvesti juos į Kristaus karalystę, į tobulybę, į s ventųjų gyvenimą. 
Pasiz ade jau ir noriu bu ti jums, kilniausi tretininkai, tuo vadu su visais mano 
bendradarbiais.“  

Nuo 1938 m. A. Dirvele  įsipareigojo „Prančis konų pasaulio“ numeriuose pateikti 
ugdymo medz iagą „Me nesiniam Dvasios Atnaujinimui“. To jis is tikimai stenge si 
laikytis, nors kartais ir nespe davo de l darbų gausos. Kas me nesį jis kreipdavosi į 
tretininkus ir aptardavo naują temą, ypač  didelį de mesį skirdamas dorybių 
ugdymui. Yra is likę jo pamokymai apie tike jimą, viltį, susivaldymą, is mintį.  
Švelnus ir mylintis brolis 

Šavo tekstuose t. Augustinas palaike  s iltą ir betarpis ką santykį su pasaulieč iais 
prančis konais, pasidalindavo ru pesč iais, perteikdavo Pirmojo ordino naujienas, 
pasakojo apie savo keliones į Italiją, nebijojo reiks ti jausmų. Pries  is vykdamas į 
Generalinę kapitulą Asyz iuje 1939 m. jis ras e : „Kokia laime ; as  ve l pamatysiu savo 
akimis tas s ventas vietas, is  kurių milijonai mano brolių ir seserų semiasi je gų, 
kantrybe s ir idealizmo. As  gale siu vaiks č ioti tais pač iais takeliais, kuriais vaiks č iojo 
mu sų s ventas Te vas. As  gale siu klu pe ti prie to paties Porčiunkule s altoriaus, 
klu pe ti, melstis ir atlaidus pelnyti, kur anais laikais pats Vies pats ir Š vč . Motine le  
pasirode  mu sų Š ventajam Įku re jui ir suteike  Porčiunkule s didz iuosius atlaidus.“ 

Grįz ęs is  Italijos jis ve l tretininkams paskyre  vedamąjį „Prančis konų pasaulio“ 
tekstą, dalindamasis įspu dz iais su „savo mylimais Marijos Karz ygiais“. Jis sake , jog 
prie s v. Prančis kaus kapo aukojo s v. Mis ias ir melde si uz  „mu sų Ordiną, uz  Marijos 
Karz ygius ir uz  Lietuvos, mu sų te vyne s, reikalus.“ Š is sakinys atskleidz ia tris 
didz iąsias jo meiles, de l kurių jis atidave  visas je gas, o ve liau ir gyvybę: prančis konų 
ordiną, tretininkus ir Lietuvą.  

Gilų pasitike jimą bei artumą liudija ir tai, jog Augustinas Dirvele  pasidalijo su 
tretininkais savo dvasiniu is bandymu, gundymu palikti vienuolyną. 1940 m. lais ke 
broliui Prančis kui jis ras e : „Pade kavok Jadvyge lei ir per ją visoms sesele ms 
tretininke ms, katros uz  mane taip uoliai melde si. Per visų mano prietelių maldas ir 
pastangas Dievas man ais kiai parode , kad niekur neič iau nuo s ventojo Prančis kaus, 
nes pati Dievo Motina č ia mane atvede . Tad dabar esu labai ramus, linksmas ir is  
de kingumo meldz iuosi uz  savo dvasis kus Prietelius! Š itą velnio gudrią pagundą 
Dievas pade jo visai nugale ti, tegul ir jos dz iaugiasi su manimi.“ Š itas 
apsisprendimas buvo lemtingas, padarytas pries  pat jo įkalinimą ir pade jęs 
t. Augustinui pelnyti kankinyste s vainiką. Kaip liudija pats A. Dirvele , pasaulieč ių 
prančis konų maldos pade jo jam iki galo is likti pas aukimo kelyje. 

 

Parengė nacionalinė ugdymo magistrė Monika Midverytė OFS 
 

Klausimai apmąstymui:  
1. Kokios t. Augustino Dirvele s įz valgos yra aktualios mu sų brolijai s iandien? 
2. Kokiais bu dais gale tume aktyviau bendradarbiauti su broliais prančis konais? 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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