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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 – Irena Ovsiukiene  OFŠ, tel. 8 600 69324 
Š iaulių regiono – Genovaite  Marčinkute  OFŠ, tel. 8 653 56249 

 
 Tęsiasi I Pasaulieč ių prančis konų ir prančis konis kojo jaunimo 
načionalinio kongreso „Dievas dave  man brolius“ himno konkursas. 
Nuostatus galite rasti internetine se svetaine se www.ofs.lt ir www.jaupra.lt. 
 

 Dalijame s dž iugia ž inia, kad į 2014 m. rugpju č io 15-17 d. Kretingoje 
vyksiantį I OFŠ ir Jaupra  načionalinį kongresą atvyks du tarptautiniai 
sveč iai - ČIOFŠ Prežidiumo nariai: tarptautine  brolis ka vadove  Lučy 
Almiranež OFŠ ir generalinis dvasinis asistentas Martin Bitžer OFM Čonv. 
 

 Šausio 31 – vasario 2 dienomis Kaune vyks Prančis konis kojo jaunimo 
susitikimas „Pas auki mane, vai pas auki [vardu]“. Šusitikimas atviras visiems 
susidome jusiems, savo pas aukimo ir gyvenimo tikslų ies kantiems 
jaunuoliams. Pras ome prisiminti ir palaikyti malda savo pas aukimo kelionę 
keliaujantį jaunimą! 
 

 Is leista Kretingos prančis konis kojo jaunimo miužiklo „Klara - s viesa, 
aps vietusi pasaulį“ DVD ploks tele . Joje rasite ne tik patį miužiklą, bet ir      
s v. Klaros Asyž iete s pristatymą bei jaunimo liudijimus. Yra galimybe  ž iu re ti 
miužiklą atskiromis sčenomis, pasirinkti anglis kus arba italis kus titrus. Š i 
DVD ploks tele  ne tik pade s asmenis kai arba brolijose paž inti s v. Klarą, bet ir 
bus puiki dovana, kurią įsigydami paremsite prančis konis kąjį jaunimą ir jo 
bu simas misijas. Vnt. kaina - 25 Lt. DVD ploks telę galite įsigyti Kretingos 
Prančis konis kojo jaunimo tarnyboje (Vilniaus g. 3, Kretinga) arba už sisakyti 
el.pas tu: druskine@yahoo.čom ar telefonu: 8 674 50539.  
 

 Kiekvieną s es tadienį, 17.20 val., Marijos radijo eteryje „PORČIUNKULĖ “ – 
laida apie Prančis konis kąją s eimą Lietuvoje ir pasaulyje. Laidų arčhyvą 
galite rasti internetine se svetaine se www.marijosradijas.lt ir www.jaupra.lt.   

  

 Nuos irdž iai de kojame visiems, kurie aukojote nuo taifu no nukente jusiai 
Filipinų Prančis konis kajai s eimai. Vies pats teatlygina gausiomis malone mis! 

ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 

 Ramybės ir gėrio!  
 
 Su džiaugsmu pranešame, kad rugpjūčio 15-17 dienomis Kretingoje vyks 
I Pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo nacionalinis 
kongresas. Tai pirmas kartas, kai švęsti tikėjimą kartu susirinks Lietuvos 
pranciškoniškasis jaunimas ir pasauliečiai pranciškonai. Šią patirtį 
perėmėme iš 2012 m. Lizje (Prancūzijoje) vykusio pirmojo Europos OFS ir 
Jaupra kongreso.  
 Kongreso tema – „Dievas davė man brolius“ – grąžins mus prie 
pranciškoniško pašaukimo brolystei. Šiais žodžiais šv. Pranciškus apibūdino 
Dievo jam duotą pašaukimą ir gyvenimo būdą. Jie liudija, kad negalime būti 
pranciškonais po vieną – pranciškoniškas pašaukimas yra pašaukimas 
gyventi brolijoje. Trims dienoms atsitrauksime nuo veiklos, sustosime ir 
skirsime laiko pabūti vienas su kitu, geriau pažinti šalią esantį, bet galbūt 
visai svetimą brolį ar sesę. Melsimės kartu, klausysimės svečių iš 
Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos (CIOFS) Prezidiumo, 
dalinsimės talentais, žaisime, šlovinsime Dievą ir liudysime Kretingos 
miestui pranciškoniškos charizmos grožį. 
 Kviečiame dalyvauti šioje brolystės šventėje ir iš naujo atrasti, kaip gera 
priklausyti Pranciškoniškajai šeimai. 
 

 Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis ministras  
Nerijus Čapas OFS  

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė  
Monika Midverytė OFS  

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis dvasinis asistentas  
br. kun. Saulius Paulius Bytautas OFM  

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinis dvasinis asistentas 
br. kun. Antanas Blužas OFM 
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UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: Dievas davė man brolius 
 

Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:   
 Ps 133 
 Gal 6, 2-10 
 Pasaulieč ių prančis konų ordino Regula, 5, 13 sk. 
 Generaline s Konstitučijos, 11, 13.2 sk. 
 
*** 

Kai Dievas dave  man kelis brolius, nebuvo, kas man pasakytų, ką 
turiu daryti, bet pats Auks č iausiasis man apreis ke ,  kad turiu gyventi 
Ėvangelija. 

Testamentas, Pranciškus Asyžietis „Raštai“, 75 p. 
 
*** 

Kad ir kur broliai vienas kitą sutiktų, tegu parodo, jog yra tos 
pač ios s eimos nariai. Ir tenesidrovi atskleisti vienas kitam, ko jiems 
tru ksta. Juk kaip motina myli savo ku dikį ir juo ru pinasi, taip ir vienuolis 
turi myle ti bei ru pintis savo dvasios broliu – ir dar labiau negu ji. 

 

1223 metų Regula, Pranciškus Asyžietis „Raštai“, 68 p. 
 
*** 

Ž inome, kad Pranciš kuš nuolat kartodavo, jog „Dievaš man dave  
brolius“. Vienoje is  Prančis kaus pirmųjų biografijų („Tobulumo 
veidrodis“, 85) apras oma, kokį jis mate  tobulą brolį: „...tobulas brolis bus 
tas, kuris savo gyvenime sugebės sujungti tokias brolių savybes: brolio 
Bernardo tikėjimą, kuris tampa tobulas, susietas su meile ir šventuoju 
neturtu; brolio Leono paprastumą ir tyrumą, pripildytą švenčiausio 
skaistumo; brolio Angelo mandagumą, kuris tapo pirmuoju riteriu, 
įstojusiu į mūsų Ordiną, buvo pilnas malonumo, gerumo, brolio Masseo 
patrauklumą ir šaunumą; brolio Egidijaus kontempliacijos skrydį; 
neišsenkančią brolio Rufino maldos dorybę, kuris sugebėdavo melstis net 
miegodamas; brolio Dženepro kantrybę, kuris pasiekė tobulumą 
atsisakydamas savo valios ir karštai trokšdamas sekti Kristų iki kryžiaus...“. 
Tobulas brolis Prančis kui – tai visi broliai kartu. Įvairios brolių savybe s 
sudaro tobulą brolį. 

Algirdas Malakauskis OFM „Pal. J. Matulaitis ir  
šv. Pranciškus: aštuonios paralelės“ 

Klausimai apmąstymui: 
 1. Kode l brolija yra bu tina autentiš kam pranciš koniš kam gyvenimo 
keliui? 
 2. Kuo pranciš koniš ka brolija man padeda tike jimo kelione je? 
 3. Kaip man šekaši myle ti konkrec ią šavo broliją? 
 4. Ką daryti, jei brolija, kuriai priklaušau, štokoja entuziazmo? 
 
Užduotys: 
 Kiekvienas ant lapelio už ras ykite savo vardą, lapelius surinkite ir 
sumais ykite. Is sitraukę po vieną lapelį su brolio ar sese s vardu, s alia 
paras ykite jo dorybę. Šurinkęs visus lapelius, vienas is  ju sų tegul garsiai 
perskaito, kas yra tobulas brolis ar tobula sese .  
 Perskaitykite Čarlo Čarretto knygos „As , Prančis kus“ skyrių „Linksma 
draugija“ (47-56 p.). 
 Kasdien melskite s už  savo broliją. Galite visi kartu pasirinkti konkreč ią 
maldą ir konkretų laiką, kada tai darysite. 
 Patirkite daž nų susitikimų su brolija dž iaugsmą! Nepamirs kite ir 
neformalių susitikimų, kartu leiskite laisvalaikį, paž inkite vieni kitus, 
susidraugaukite. Nebijokite vieni kitiems is sakyti savo poreikius ir atskleisti 
savo lu kesč ius. 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad visi skatintų autentis ką ekonomikos ple trą, gerbianč ią visų tautų 
orumą. Kad skirtingų denominačijų kriks č ionys siektų vienybe s, kurios 
tros ko Kristus. 
 

Pasauliečių pranciškonų ordino: 
 Už  OFŠ ir Prančis konis kąjį jaunimą Afrikoje - kad jie per evangelinį 
gyvenimą s v. Prančis kaus pavyždž iu bu tų taikos ir ge rio įrankiai, gyvenimo 
druska ir s viesa savo aplinkoje. „Te ve mu sų...“  
 

*** 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. 
 

*** Praš ome melštiš uz  paširengimą I Pašauliec ių pranciš konų ir 
prančis konis kojo jaunimo načionaliniam kongresui, kuris vyks 2014 m. 
rugpju č io 15-17 d. Kretingoje. 
 

*** Melskime s už  visus Načionaline je, regionine se ir vietine se tarybose 
tarnystes prisie musius brolius ir seses.  
 

*** Ju šų malda labai reikalinga Kretingoje veikianc iam Š v. Antano dienoš 
čentrui, kuriam vadovauja mu sų sese  Margarita Liždenyte  OFŠ. Palaikykite! 
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