
Pradėkime iš naujo, broliai! 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 10 (2014 m. rugse jis) 

KONTAKTAI 
Švetaine  internete – www.ofs.lt 
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba: 
Načionalinis ministras Nerijus Č apas OFŠ, tel. 8 650 26814 
Načionaline  ugdymo magistre  Ėmilija Radus iene  OFŠ, tel. 8 610 65035 
Načionalinis dvasinis asistentas br. Paulius Šaulius Bytautas OFM, tel. 8 682 60227 
Regionų ministrai: 
Tels ių regiono – Jonas Drungilas OFŠ, tel. 8 655 12556 
Paneve ž io regiono – Ėgle  Jaž auskiene  OFŠ, tel. 8 647 09083 
Vilniaus regiono – Algimantas Andžiulis OFŠ, tel. 8 614 50935 
Kauno regiono – Zita Murauskiene  OFŠ, tel. 8 680 85454 
Vilkavis kio regiono – Rolandas Rudževič ius OFŠ, tel. 8 633 83213  
Š iaulių regiono – Genovaite  Marčinkute  OFŠ, tel. 8 653 56249 

 

Rugpju č io 13-14 d. Kaune vyko ugdymo seminaras brolis kiems vadovams 
(atsakingiems už  bendravimą su prancis konis kuoju jaunimu), kurį vede  CIOFS 
Prežidiumo nare , tarptautine  brolis ka vadove  Lučy Almiranež OFŠ is  Filipinų. 
Raginame visas OFŠ regionines tarybas kartu su Lietuvos prančis konis kojo 
jaunimo Načionaline s tarybos pagalba ir savo regionuose planuoti tokius 
ugdymo seminarus pasaulieč iams prančis konams, norintiems prade ti darbą 
su jaunimu. Brolijas, norinč ias surengti tokį seminarą arba kurti Jaupra broliją, 
pras ome kreiptis į Lietuvos prančis konis kojo jaunimo brolijos prežidentę 
Moniką Midverytę OFŠ (tel.: 8 677 51387, el. pas tas: monikaofs@gmail.com). 

 

 Prančis konis kosios s eimos radijo laida „PORČIUNKULĖ “ 
pradeda jau 3 sežoną! Nuo rugse jo 20 d. laidos klausykite s 
kiekvieną s es tadienį, 20 val., Marijos radijo eteryje. Visų 
laidų arčhyvą galite rasti internete: www.marijosradijas.lt.  
 Laidos ku rybine  komanda kvieč ia prisijungti visus 
norinč ius rengti reportaž us arba pranes ti apie 
Prančis konis kosios s eimos naujienas savo regionuose. 
Teiraukite s telefonu 8 682 18060 arba el.pas tu: 
porciunkule@marijosradijas.lt. 
 

Š į rudenį vyksta net dvi – Generaline  ir Načionaline  rinkimų kapitulos. 
2014 m. rugse jo 19-21 d. Kaune vyks Lietuvos pasauliec ių prancis konų ordino 
5-oji Nacionaline s tarybos rinkimų Kapitula. OFS Generaline  kapitula vyks 
2014 m. lapkric io 1-9 d. Asyž iuje. Pras ome melstis už  s iuos abu Pasauliec ių 
prančis konų ordinui svarbius įvykius. 

 

Rugpju č io 17–24 d. Kroatijoje vyko II Tarptautine  Jaupra Asamble ja, į kurią 
susirinko delegatai is  23 s alių, tarp jų ir Lietuvos prančis konis kojo jaunimo 
brolijos tarptautinis delegatas Adomas Kač ius is. Jaupra atstovai dalijosi 
patirtimi, prie me  visam pasaulio prančis konis kajam jaunimui galiojanč ius 
sprendimus ir ateities gaires, buvo is rinkta tarptautine  koordinačine  
komanda.  
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ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad turintieji psičhikos negalią gautų oriam gyvenimui reikalingą meilę 

ir pagalbą. Kad kriks č ionys, įkve pti Dievo Z odž io, tarnautų vargs ams ir 
kenč iantiems. 
 

*** Melskime s už  arte janč ias Načionalinę ir Generalinę rinkimų kapitulas, 
kad Vies pats is lietų savo Š ventąją Dvasią ant Pasaulieč ių prančis konų 
ordino. 
 

*** Melskime s ir pasninkaukime už  taiką Irake, Ukrainoje, Š ventojoje 
ž eme je ir visame pasaulyje. 
 

*** Š es tadieniais asmenis kai arba brolijose meldž iame s Š vč . Mergele s 
Marijos septynių dž iaugsmų rož inį už  visą Prančis konis kąją s eimą. 

MALDOS INTENCIJOS 

„Tegul karštos ir saldžios kaip medus Tavo meilės galybė  
atpratina, Viešpatie, mano širdį nuo visko, kas yra po dangumi,  

kad galėčiau numirti iš meilės Tavo meilei,  
Tavo, kuris buvai toks geras, kad numirei iš meilės mano meilei“. 

 

Šv. Pranciškaus malda „Absorbeat“ 



Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA 
Tema:  OFS ir Jaupra – ar esame reikalingi vieni kitiems? 

 

Pasibaigus I pasauliečių pranciškonų ir 
pranciškoniškojo jaunimo nacionaliniam kongresui 
„Dievas davė man brolius“, dalijamės darbo grupėse 
rezultatais. Kodėl pranciškoniškajam jaunimui reikia 
OFS, o pasauliečiams pranciškonams reikia Jaupros, ir 
kuo mes praturtiname vieni kitus?.. 

 
Prančis konis kasis jaunimas: 
 

OFS, mums reikia Jūsų, nes... 
1. Ju s esate Jaupra kelione s tęstinumas. Pas Jus gali tęstis mu sų kelias, tai suteikia 

stabilumo. Ju s – mu sų s eima! 
2. Is  Ju sų galime mokytis. Mums reikia gero pavyždž io, o Ju s mums esate gyvenimo ir 

s ventumo pavyždys. 
3. Ju s esate svetingi ir vais ingi. 
4. Ju s dalijate s savo pasaulietis ka tike jimo patirtimi. Mums reikia bendro ugdymo, 

bendrų susitikimų. 
5. Ju s mus palaikote (nuo maldos iki labai praktis kos pagalbos). Ju s galite vairuoti, o 

mes galime duoti autobuse lį. 
6. Ju s mums esate rys ys ir regimas ž enklas, jog esame Prancis konis kosios s eimos dalis. 
 

OFS, mes Jums galime duoti... 
1. Galimybę mus visapusis kai globoti. 
2. Savo jaunatvis ką entužiažmą, dž iaugsmą, iniciatyvą, ide jas, atsinaujinimą.  
3. Savo bendravimą ir draugis kumą, o taip pat viltį, kad jaunimas ne ra toks blogas s iais 

laikais. 
4. Savo tarnystę, laiką, praktinę pagalbą (nuo ke dž ių nes iojimo iki s lovinimo). 
5. Naują maldos, ž ygių, evangeližacijos patirtį. 
6. Narių – brolių ir sesių, „s viež io kraujo“.  
 

Dvasiniai asistentai: 
 

OFS ir JAUPRA, mums reikia Jūsų, nes... 
1. Tik su jumis galime atskleisti pilną Prancis konis kosios s eimos veidą ir charižmą. 
2. Ju s esate mu sų rankos pasaulyje. 
3. Ju s aktualižuojate ir atnaujinate bu dus, kuriais yra skelbiama Evangelija (de l 

s iandienos priemonių ir laiko ž enklų). 
 

OFS ir JAUPRA, mes Jums galime duoti... 
1. Atsidavimo Evangelijai ir s v. Prancis kaus charižmai liudijimą. 
2. Brolis ko gyvenimo brolijoje patirtį. Buvimą kartu ir e jimą kartu. 
3. Rys į su Baž nyc ia, Baž nyc ios mokymu ir Prancis konis kąja s eima. 
 

Pasaulieč iai prančis konai: 
 

 JAUPRA, mums reikia Jūsų, nes... 
 1. Ju sų meile  Kristui jauna ir įkvepianti, ji neleidž ia mums „apsamanoti“. Jumyse 

matome labiau gyvą ir asmeninį rys į su Prisike lusiu Kristumi ir atvirumą Š ventajai 
Dvasiai. 

2. Ju s turite tyrą s irdį ir atvirą santykį. Ju s nuos irdu s, atviri bendravimui, turite humoro 
jausmą, padedate pritraukti ž mones.  

3. Matydami Jus jauc iame s labiau jauni ir ku rybingi. Tai mus skatina veikti. Ju s įkvepiate 
mums gyvybe s, auginate visomis prasme mis, skatinate tobule ti. Per Jus į brolijas ateina 
dinamis kumas, visi atjaune ja.  

4. Ju s gyvybingi, judru s ir optimistis ki, tryks tate energija ir jaunatvis ku verž lumu. Ju s 
is radingi ir veiklu s, kupini ku rybis kumo ir naujų ide jų, savo talentais ir sugebe jimais 
pasitarnaujate daugeliui. Ju s atsiliepiate į s io laikmeč io poreikius. Ju s esate ž ingeidu s ir 
praturtinate mus savo ž iniomis. 

5. Ju s esate dž iaugsmingi bendrakeleiviai tike jimo kelyje. Ju s stipriai liudijate tike jimą 
s iuolaikiniame pasaulyje – nuos irdž iai ir naujomis apas talavimo formomis, panaudojant 
s iuolaikines tečhnologijas. Ju s liudijate kriks č ionis ką tike jimą tarp savo bendraamž ių. Ju s  ir 
mums teikiate drąsos ir energijos liudyti Dievą pasauliui. 

6. Mums daž nai reikia Ju sų praktine s pagalbos (ligoje, organižuojant renginius). 
7. Ju s esate Ordino ir mu sų brolijų ateitis, mu sų pamaina, mu sų „donorai“. Ju s dovanojate 

mums viltį ir paguodą. Mes norime su Jumis gyventi brolyste s dvasioje. Ju s mus įkvepiate 
mokytis brolyste s, draugyste s ir palaikymo. 

8. Ju s esate graž ios ateities liudijimas. Mums ramu, kai toks yra tikras jaunimas. Bet 
labiausiai mums reikia Ju sų pač ių – tokių, kokie esate! 

 

JAUPRA, mes Jums galime duoti... 
1. Atramą, nes sunkiu metu is saugojome prancis konis ką dvasią ir brolijas. Kanc ios ir 

is bandymų subrandintą meilę, gyvų Dievo stebuklų liudijimą, is tikimybe s pas aukimui 
pavyždį. 

2. Istorinę Ordino patirtį ir asmeninį tike jimo liudijimą, prancis konis ko gyvenimo patirtį, 
pamatines vertybes, tarnyste s ir nuolankumo pavyždį. 

3. Savo maldą ir liturginio s ventimo tradicijas. Galime pade ti suprasti ir perduoti tikrąją 
Lietuvos Baž nyč ios tradičiją. 

4. Buvimą s alia, nuos irdų prie mimą, s eimyninę aplinką, bendrystę kartu, pasise de jimą 
prie arbatos, draugystę ir de mesį. 

5. Galimybę ru pintis, myle ti, gerbti ir patarnauti, mokytis is  mu sų klaidų, ir viską, ko 
tru ksta Ju sų tobulam dž iaugsmui. 

6. Patarimą, padrąsinimą, palaikymą ir medž iaginę pagalbą Ju sų dvasinių ide jų 
įgyvendinimui. 

7. Dieve, atverk mu sų ausis, kad girde tume, ko Jums reikia, ir gale tume Jums tai duoti. 
 

Užduotis – susipažinkite su šiais OFS ir Jaupra dokumentais: 
 1. JauPra: Prančis konis kojo pas aukimo kelias; 
 2. Prančis konis kojo jaunimo narių įtraukimas į Pasaulieč ių prančis konų ordiną; 
 3. Brolis ko vadovavimo gaire s. 
 Visus šiuos dokumentus galite rasti internetiniame puslapyje www.jaupra.lt, puslapio 
viršuje esančioje skiltyje: Jaupra / Dokumentai. 
 

Klausimai apmąstymui:  
 1. Kas yra brolis kas vadovas ir kokia jo misija? Ko jaunimas tikisi is  brolis ko vadovo ir 

kode l kiekvienai OFŠ brolijai svarbu jį ture ti? 
2. Kaip bendrauti OFS ir Jaupra brolijoms – kaip atrasti sąlyc io tas kus? 
3. Jeigu prie mano OFS brolijos ne ra veikianc ios Jaupra brolijos, kaip OFS brolijai prade ti 

kurti Jaupra broliją?  
4. Jeigu prie mano OFS brolijos veikia Jaupra brolija, kaip sudaryti sąlygas 

prančis konis kajam jaunimui ateiti į OFŠ? 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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http://www.jaupra.lt/bylos/dokumentai/jaupra_pranciskoniskojo_pasaukimo_kelias.pdf
http://www.jaupra.lt/bylos/dokumentai/jaupra_to_OFS.pdf

