
Pradėkime iš naujo, broliai! 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 16 (2015 m. kovas) 

KONTAKTAI 
Švetaine  internete – www.ofs.lt; Facebook’o paskyra – 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) 
Načionalinis ugdymo magistras kun. Gintaras Blužas OFS (8 650 60367; gintaras.bluzas@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) 
Načionaline  Jaupra prezidente  Monika Midverytė OFS (tel. 8 677 51387; monikaofs@gmail.čom) 
Načionalinis dvasinis asistentas br. Paulius Saulius Bytautas OFM (8 682 60227; 
sauliusbytautas@yahoo.čom) 
Regionų ministrai: 
Tels ių regiono – Jonas Drungilas OFS (8 655 12556; drungilas.jonas@gmail.com) 
Paneve z io regiono – Eglė Jažauskienė OFS (8 647 09083; eglejaz@gmail.com) 
Vilniaus regiono – Algimantas Andziulis OFS (8 614 50935; algandziulis@gmail.com) 
Kauno regiono – Zita Murauskienė OFS (8 680 85454; zitmur@gmail.čom ) 
Vilkavis kio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudzevičius@gmail.čom ) 
Š iaulių regiono – Genovaitė Marcinkutė OFS (8 653 56249; genutemarč@gmail.čom ) 

 
 

Vasario 22 d. Kaune vyko is ple stinis Lietuvos pasaulieč ių prančis konų 
ordino Načionaline s tarybos pose dis, kuriame dalyvavo Tels ių, Paneve z io, 
Vilniaus, Kauno, Vilkavis kio ir Š iaulių regionų atstovai. Šusitikimo metu 
buvo apibendrintos metine s brolijų ataskaitos, aptartas regioninių brolijų 
pavadinimų perregistravimo klausimas, regioninių brolijų brolis ki ir 
pastoračiniai vizitai, is dalinti OFŠ reprezentuojantys plakatai brolijoms, 
pristatytas bu simas načionalinis ugdymo seminaras, naujas nutarimas de l 
nario mokesč io ir jo rinkimo tvarkos bei tarptautinis dokumentas „OFŠ 
tapatybe s ir prigimties apmąstymas“. 

 

Kovo 25 d., 18 val., Kretingos baz nyč ioje, s venč iant titulinius parapijos 
atlaidus, vyks is kilmingi pasaulieč ių prančis konų įz adai. Kretingos 
Vies paties Apreis kimo Š vč . M. Marijai brolija jus kvieč ia į s ventę! 

 

Prančis konis kosios s eimos radijo laidos „PORCIUNKULĖ “ Marijos radijo 
eteryje klausykite s kiekvieną s es tadienį, 20 val. Visų laidų arčhyvą galite 
rasti internete: www.marijosradijas.lt.  

Šventojo Tėvo Pranciškaus 
 Kad moksliniais tyrimais uz siimantieji tarnautų tikrajam z monių ge riui. 

Kad vis labiau bu tų pripaz įstamas savitas moters inde lis į Baz nyč ios 
gyvenimą. 

 

*** Melskime s uz  taiką Ukrainoje, Sirijoje ir visame pasaulyje. 
 

*** 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. 
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Iš 2015 m. vasario 21 d. Nacionalinės tarybos nutarimo dėl Lietuvos 
pasauliečių pranciškonų ordino nario mokesčio ir jo rinkimo tvarkos bei aukų 
panaudojimo: 

1. Minimalus mėnesinis Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nario mokestis 
yra 1,5 euro, kuris įnešamas į vietinės brolijos kasą iki paskutiniosios kiekvieno 
mėnesio dienos. 

2. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nario minimalus metinis mokestis 
Tarptautinei pasauliečių pranciškonų ordino tarybai (CIOFS), generalinių ir 
nacionalinių kapitulų išlaidoms yra 2 eurai, kuris už einamuosius metus įnešamas į 
vietinės brolijos kasą iki birželio 20 dienos. 

3. Visi Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino naujokai ir profesai turi pareigą 
mokėti nario mokestį. 

4. Raštišku vietinės tarybos sprendimu dėl objektyvių priežasčių narys gali būti 
atleistas nuo mėnesinio mokesčio, paliekant pareigą bent kartą per metus, pagal 
išgales, įnešti įnašą į vietinės brolijos kasą ir 2 eurų minimalų metinį mokestį CIOFS. 
Pareigos mokėti mėnesinį nario mokestį ir metinį mokestį CIOFS neturi brolijos 
kandidatai ir suspenduoti arba savanoriškai pasitraukę (susispendavę) nariai. 

5. Vietinėse brolijose surinktas nario mokestis dalijamas į tris lygias dalis: 1/3 
vietinei brolijai, 1/3 regioninei brolijai ir 1/3 nacionalinei brolijai. Jei brolijos narys 
aukoja didesnį nei minimalų mėnesinį nario mokestį, suma dalijama į tris lygias 
dalis – vietinei, regioninei ir nacionalinei brolijoms. Jei turintis pareigą mokėti 
mokestį narys jo laiku neįneša į brolijos kasą arba vietinės tarybos sprendimu yra 
atleistas nuo mėnesinio nario mokesčio, tuomet vietinė brolija lieka atsakinga 
padengti jo nario mokestį aukštesnių lygių brolijoms. 

MALDOS INTENCIJOS 

Laikydamasis  
Šeimos dvasios  
kiekvienas brolis 
pagal savo galimybes 
teįneša...  
 
Iš Generalinių Konstitucijų 
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Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: Kaip sekti Kristų pagal šv. Pranciškaus pavyzdį, 

būnant pasauliečiu? 

 

 Į klausimą: „Kaip mes, pasaulieč iai prančis konai, sekame Kristumi s v. Prančis kaus 
pavyzdz iu, gyvendami pasaulyje?“ pateiksiu vieno s ventojo atsakymą. Ju s s į s ventąjį 
gerai paz įstate. Popiez ius Jonas Paulius II 1982 m., dalyvaudamas tarptautiniame 
pasaulieč ių prančis konų susirinkime, į susirinkusiuosius kreipe si z odz iais: „Čia 
susirinkę jūs laukiate popiežiaus, kuris yra šventojo Petro įpėdinis, žodžio. Mano 
paraginimas jums yra toks: visų pirma – mokykitės, antra – mylėkite, o trečia – 
gyvenkite pagal OFS Regulą, patvirtintą mano pirmtako popiežiaus Pauliaus VI“. 
Paz iu re kite, ką mums sako popiez ius! Mokykite s (arba studijuokite), myle kite ir 
gyvenkite pagal OFŠ Regulą, nes ji yra tikras ir autentis kas lobis, kurį laikote rankose. 
Vienybe je su Vatikano II Šusirinkimo dvasia jis atsako į klausimą, ko Baz nyč ia tikisi is  
ju sų. Myle kite, mokykite s ir gyvenkite s ia Regula, nes jos vertybe s yra evangeline s. 
Gyvenkite s iomis vertybe mis brolijoje ir pasaulyje, kuriame esate įsis akniję per ju sų 
pasaulietis ką pas aukimą. 

Prade kime nuo gyvenimo evangeline mis vertybe mis brolijoje. Pirmuosius  savo 
mokinius Je zus pakviete , kad sukurtų pirmąją bendruomenę – Baz nyč ią. Atsiskyrus 
nuo kitų, neįmanoma gyventi kriks č ionis kai. Tik bendruomene je, kaip broliai ir 
seserys, mes gyvename savo kriks č ionis ką – katalikis ką gyvenimą. Ju s, pasaulieč iai 
prančis konai, esate pakviesti savo pas aukimą is gyventi tokiu pat bu du. Ne kaip 
atskiros salos ar vienas nuo kito atsiskyrę individai, kurie uz sidaro ir ru pinasi tik 
savo asmeniniu is gelbe jimu. Pagrindinis prančis konis ko pas aukimo elementas yra 
brolijos gyvenimas. Dar neseniai buvo galima vadintis tretininku arba pasaulieč iu 
prančis konu, gyvenant atsiskyrus nuo kitų ir uz sidarius savo privatume. Uz tekdavo 
tik is tikimai laikytis kai kurių gyvenimo prinčipų arba paz yme jimo, kuris 
patvirtindavo, kad z mogus yra tretininkas. Mirus tokiam z mogui bu davo uz velkamas 
prančis konis kas abitas, ir jis... keliaudavo „tiesiai į dangų“. 

Visi prančis konai yra pas aukti gyventi brolijoje. Ju s – kaip pasaulieč iai, mes – kaip 
maz esnieji broliai, klarise s – kaip seserys, bet visi pas aukti brolijos gyvenimui. Kaip 
savo brolijos gyvenimą gyvena pasaulieč iai prančis konai? Pagal OFŠ Regulą, brolis ką 
pas aukimą ju s is gyvenate pirmiausia savo vietine se brolijose. Vietine s brolijos yra 
pirminės viso Ordino ląstelės. Tai yra regimas Bažnyčios ženklas, meilės bendruomenė. 
Ar atpaz įstate s į tekstą? Tai OFŠ Regulos is trauka. Bu tent vietine je brolijoje 
is gyvenamas prančis konis kas pas aukimas. Nore dami sunaikinti visuomenę, visų 
pirma ture tume te sunaikinti s eimą – pamatinę visuomene s gyvenimo ląstelę. Jei 
norite sunaikinti Baz nyč ią, sunaikinkite s eimą, kuri suvokiama kaip maz oji Baz nyč ia. 
Jei norite sunaikinti pasaulieč ius prančis konus, sunaikinkite vietinę broliją – 
pagrindinę ir pamatinę viso Ordino ląstelę. OFŠ Regulos tekstas sako, kad vietine  
brolija yra regimas Baz nyč ios z enklas ir meile s bendruomene . Keliu klausimą – ar 
tikrai ju sų vietine s brolijos yra meile s bendruomene s? Ar esate regimi Baz nyč ios 
ž enklai? O gal esate pasisle pę, už sidarę savyje ir nematomi kitiems? Ar ju s 
didz iuojate s savo pas aukimu? Jei didz iuojate s, tuomet jo nesle pkite. Yra kitų katalikų, 
kurie nore tų s į pas aukimą gyventi kartu su jumis. Bet jeigu jie jumyse nemato regimo 
ž enklo, kaip tuomet atras s į pasaulieč ių prančis konų pas aukimą?  

Regula apibre z ia, kad OFŠ turi savo atskirą organizačiją. Kiekvieną broliją palaiko ir 
jai vadovauja taryba ir ministras, is renkami pagal Generalines Konstitučijas kitų įz adus 
davusių pasaulieč ių prančis konų. Klausiu – ar visos brolijos turi savo tarybą? Kiek kartų 
per metus vietine s brolijos taryba susirenka į bendrus pose dz ius? Kiek kartų susirenka 
regionine s ir načionaline  tarybos? Nesitike kite, kad maz esnieji broliai nuspręs, kaip 
turite organizuoti savo gyvenimą. Ju s jau suaugę, ir Baz nyč ia, patvirtindama OFŠ Regulą 
ir Generalines Konstitučijas, pripaz ino ju sų brandumą. Turite savo ministrus, ugdymo 
magistrus bei esate įpareigoti kartu su dvasiniais asistentais spręsti savo brolijų 
s iandieną ir ateitį. Ministrų ir tarybos narių tarnyste s yra labai svarbios. Tai 
vadovavimo ir animavimo tarnyste s. Įkvepianč ios tarnyste s. Broliai ir seserys jus 
is rinko bu tent de l s io tikslo – kad juos įkve ptume te ir vestume te. Dar kartą klausiu – ar 
esate pasirengę savo evangeliniu gyvenimu pasidalyti su jaunesniąja karta? Ž inoma, 
toks kongresas gali labai pasitarnauti, tač iau koks santykis su jaunimu yra ju sų vietine se 
brolijose? Ar is  tiesų galvojate apie jaunus z mones, ar norite jiems perduoti savo 
pas aukimo turtą ir ar esate pasirengę priimti jų turtus – jaunų z monių patirtį? 

Gyvenant vietine je brolijoje, svarbu s 4 pagrindiniai dalykai: malda, ugdymas, 
brolis kas gyvenimas ir apas talavimas. Tai lyg 4 ke de s kojos: jei tru ksta bent vienos 
kojos, ke de  virsta. Jeigu brolijoje nesimeldz iate, ju sų „ke de “ pasvyra. Jei brolijoje 
nevyksta ugdymas, „ke de “ nestabili. Jeigu kartu su brolija nevykdote apas taline s veiklos 
arba ne ra brolis ko gyvenimo, „ke de “ apsiverč ia. OFŠ ne ra vien eiline  parapijos maldos 
grupe , nors, z inoma, ju s meldz iate s. Ne ra vien studijų grupe , nors turite ugdymo 
susitikimus. Ne ra vien s ventes organizuojantis klubas, bet ju s gyvenate ir s venč iate 
brolis ką gyvenimą. Ne ra vien darbininkų brigada, nors vykdote apas talinę veiklą. Taigi, 
pagal OFŠ Regulą, s ios 4 „ke de s kojos“ yra esminiai ju sų brolijų gyvenimo elementai. 

Paz įstu tokių brolijų, kurios renkasi tik kartą per me nesį, tač iau s itaip gyvenant 
neįmanoma bu ti vietine brolija. Prisiminkime 4 elementus ir paskaič iuokime, kiek 
me nuo turi savaič ių. Kiekvieną me nesį galite praktikuoti visus s iuos elementus. Tegul 
pirma savaite  bus skirta maldos susitikimui arba s v. Mis ioms. Antra savaite  – ugdymo 
programai, nepamirs tant pasikalbe ti ir pasidalyti savo patirtimi. Treč ią savaitę galite 
daugiau de mesio skirti apas talinei veiklai arba aptarti, kaip ju sų brolijai sekasi 
įsipareigoti įvairioms tarnyste ms. Ketvirtą savaitę galite kartu nukeliauti į kokią nors 
s ventovę, pabu ti drauge. Brolijos gyvenimui tai labai svarbu. Ar paz įstate z mones, kurie 
priklauso ju sų vietine ms brolijoms, ar z inote vien jų vardus? Ar z inote kokie yra jų 
kente jimai, lu kesč iai, svajone s, dz iaugsmai? Nes kam reikalingi broliai ir seserys, jei su 
jais negyvename kaip su broliais ir seserimis? Dievas dave  man brolius! Pade kokime 
Vies pač iui uz  brolius ir seseris, kuriuos is  Jo gavome. 

Baigdamas noriu tik pakartoti Jono Pauliaus II pasaulieč iams prančis konams 
pasakytą paraginimą. Mokykite s, myle kite ir gyvenkite pagal OFŠ Regulą, nes s i Regula 
yra tikrasis lobis ju sų rankose! Studijuokite, myle kite ir gyvenkite savo Regula, nes 
bu tent joje atrasite evangelines vertybes. Gyvenkite s iomis vertybe mis brolijoje ir 
pasaulyje, kuriame esate pakviesti is gyventi savo pasaulietinį pas aukimą. 

 

OFS ir Jaupra generalinio dvasinio asistento br. Martin Bitzer OFM Conv  
mokymas, sakytas 2014 m. rugpjūčio 16 d. Kretingoje 

 

Klausimai apmąstymui: 
1. Kaip mu sų brolijai sekasi studijuoti, myle ti ir gyventi OFŠ Regula? 
2. Kaip mu sų brolijoje funkčionuoja 4 „ke de s kojos“? 
 

Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai: Apd 2, 42-47; OFŠ Regula 15, 21, 22, 24. 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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