
Pradėkime iš naujo, broliai! 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 20 (2015 m. liepa) 

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) 
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 ) 

 

 Geguz e s 30 d. Kaune vyko Načionalinis ugdymo seminaras, 
skirtas OFŠ tapatybe s ir prigimties apmąstymui. Šeminare 
pristatytos ugdymo programos gaire s įvesdinimo, pradinio ir 
nuolatinio ugdymo laikotarpiams, diskutuota apie mū sų 
načionaline s brolijos stiprybes, silpnybes ir prioritetus. Kaip 
pagrindine s mu sų stiprybe s įvardytas komandinis Načionaline s 

tarybos darbas, geri Lietuvos Prančis konis kosios s eimos tarpusavio rys iai ir 
Ordino savarankis kumas, veiklus Prančis konis kasis jaunimas ir vyresniųjų 
OFŠ narių is tikimybe  savo pas aukimui. Pagrindine mis silpnybe mis lieka 
prasta komunikačija, dvasinių asistentų ir kompetentingų ugdytojų tru kumas, 
netolygus tarnysč ių kru vio pasiskirstymas brolijose ir tarybose, atsivertimo 
tru kumas ir nenoras įsipareigoti, vis dar menkas OFŠ tapatybe s suvokimas. 
Načionalinei brolijai is kelti s ie prioritetai: visų etapų ugdymo stiprinimas, 
komunikačijos gerinimas, Apeigyno leidyba, kolegialus darbas brolijose ir 
tarybose, brolijų lankymas ir stiprinimas, bendravimas tarp brolijų, 
informačijos apie Ordiną sklaida ir Pas aukimų dienų organizavimas. 

 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino Tels ių regiono 
taryba tradičis kai kvieč ia pasaulieč ius prančis konus susitikti 
pirmąjį didz iųjų Ž emaič ių Kalvarijos atlaidų s es tadienį. 
Liepos 4 d., 10 val., s v. Mis ios bazilikoje, po jų – Kryz iaus kelio 
kalnai, bendra malda ir agape . Laukiame brolių ir sesių taip 
pat ir is  kitų vyskupijų! Tel. pasiteirauti: 8 655 12556. 
 

Liepos 7-12 d. Pakutuve nuose vyksta Prančis konis ka stovykla  
(z r.  ww.kpjt.lt). Liepos 25 – rugpju c io 2 d. vyksta Prancis konis kojo jaunimo 
atgailos z ygis į Porčiunkule s atlaidus (z r. www.jaupra.lt). Jei negale site 
dalyvauti stovykloje arba z ygyje, nuos irdz iai pras ome ju sų palaikyti s ias 
evangelizačines misijas savo malda! 
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ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ITALIJĄ ŠV. PRANCIŠKAUS PĖDOMIS 

Rekolekčijos pasaulieč iams prančis konams ir prančis konis kajam jaunimui 
 2015 m. spalio 24 – lapkričio 2 d. 

 

 Š i piligrimine  kelione  yra skirta TIK įz adus davusiems pasaulieč iams 
prančis konams arba OFŠ novičams bei Jaupra Paz adą davusiam arba jam 
besiruos ianč iam jaunimui. Piligrimų grupę lyde s ir rekolekčijas ves mu sų 
dvasiniai asistentai – maz esnieji broliai. 

 Kelione je aplankysime Dievo Motinos s ventovę Č enstačhovoje (Lenkija), 
Venečiją, s v. Antano s ventovę Paduvoje. Rekolekčijos vyks Asyz iuje ir La Vernoje. 
Kartu keliausime s v. Prančis kaus pe domis po jo gyvenime svarbias vietas, 
aplankydami Porčiunkule s, Šan Damiano ir kitas baz nyte les, s v. Prančis kaus ir 
s v. Klaros kapus, Čarčeri eremus, Rivo Torto, Rieč io sle nį, Greč io, Fonte Čolombo, 
La Vernos kalną... 

Orientačine  kelione s kaina – 400 Ėur vienam z mogui (įskaič iuotos transporto 
is laidos ir nakvyne s su visais patogumais, pusryč iais ir vakariene). Šavarankis kai 
reike s pasiru pinti maistu kelione s metu ir pietumis rekolekčijų metu. 

Kvieč iame paskube ti registruotis, nes vietų skaič ius yra ribotas! OFŠ ir Jaupra 
načionaline s tarybos ies kos kelionei papildomos paramos, tač iau raginame ir 
pač ias vietines brolijas bendromis OFŠ ir Jaupra je gomis is radingai ies koti bu dų, 
kaip pagelbe ti savo broliams ir sese ms is vykti į s ias rekolekčijas. 

Registruokite s ir apie kelionę teiraukite s telefonu: 8 682 18060 (Virginija) arba 
el.pas tu: o_virgute_yra@yahoo.com. Pax et Bonum! 

 

Piligriminę kelionę – rekolekčijas organizuoja 
Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordinas (www.ofs.lt) 

Lietuvos prančis konis kojo jaunimo brolija (www.jaupra.lt) 
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Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: APIE UGDYMĄ BROLIJOJE 
 
 

1. Štojant į broliją prasideda ugdymo, kuris turi tęstis visą gyvenimą, 
kelias. Uz  ugdymo pročesą yra atsakingas pats kandidatas, ugdymo 
magistras, dvasinis asistentas ir kiti tarybos nariai bei visa brolija. 

2. Orientavimo laikotarpis, kurio trukme  yra apie tris me nesius, 
skirtas atpaz inti, ar orientuojamasis yra tinkamas pasaulieč io 
prančis kono pas aukimui ir ar turi pagrindines savybes, reikalingas 
bu simajam OFŠ nariui. 

3. Pras ymą prade ti Įvesdinimo laikotarpį kandidatas pateikia ras tu 
Vietinei tarybai. Prie mimo sąlygos: is paz inti katalikų tike jimą, bu ti 
prie musiam sutvirtinimo sakramentą arba jį priimti iki pradinio ugdymo 
laikotarpio (novičiato) pradz ios, gyventi vienybe je su Baz nyč ia, moraliai 
elgtis ir rodyti ais kių pas aukimo z enklų. Vietine  taryba slaptu balsavimu 
priima nutarimą ir jį pranes a kandidatui. 

4. Įvesdinimo laikotarpis (postūlantatas), kūrio trūkme  devyni 
me nesiai, yra ypatingas maldos laikotarpis, kurio metu kandidatas 
atpaz įsta savo prančis konis ką pas aukimą, įsijungia į brolijos gyvenimą ir 
stengiasi geriau paz inti prančis konis ką gyvenimo bu dą. Is imties tvarka 
postulantatą galima sutrumpinti iki s es ių me nesių, o esant poreikiui 
prailginti iki dvides imt keturių me nesių. 

5. Davę Paz adą Lietuvos prančis konis kojo jaunimo brolijos nariai ir 
pareis kę norą stoti į OFŠ yra atleidz iami nuo Įvesdinimo laikotarpio. 

6. Pradinio ugdymo laikotarpis (novičiatas), kurio trukme  dvides imt 
keturi me nesiai, yra svarbiausias laikotarpis, kurio metu vyksta 
ž mogiš kaš, krikš č ioniš kaš ir prančiš koniš kaš naujoko ugdymaš. Š iš 
ugdymo laikotarpis yra svarbiausias, nes naujokas aktyviai jungiasi į 
brolijos misijas ir tiria savo prančis konis ką pas aukimą, ruos damasis viso 
gyvenimo įsipareigojimui – OFŠ įz adams. Is imties tvarka novičiatą galima 
sutrumpinti iki dvylikos me nesių. 

7. De l mine tų is imč ių sprendz ia Vietine  taryba, atsiz velgdama į 
dvasinio asistento ir ugdymo magistro rekomendačijas. 

8. Pras ymą leisti duoti laikinuosius arba amz inuosius įz adus naujokas 
pateikia ras tu Vietinei tarybai, kuri atsiz velgdama į ugdymo magistro ir 
dvasinio asistento rekomendačijas, slaptu balsavimu priima nutarimą ir jį 
pranes a naujokui. 

9. Norintis duoti amz inuosius įz adus narys turi ture ti pilnus dvides imt 
vienerius metus, aktyviai dalyvauti pradiniame ugdyme bent vienerius 
metus ir gauti Vietine s tarybos sutikimą. Pries  įz adus visiems naujokams 
yra privalomos rekolekčijos. 

 10. Nuolatinio ugdymo laikotarpis prasideda davus amz inuosius įz adus 
ir tęsia ankstesniais etapais prade tą ugdymą. Š iuo laikotarpiu yra 
stiprinamas bei atnaujinamas kriks č ionis kas ir prančis konis kas 
pas aukimas, gilinamas pasis ventimas evangeliniam gyvenimui. Nuolatinio 
ugdymo laikotarpiu atsivertimo pročesas ture tų tapti gyvenimo bu du, o OFŠ 
įž adai bū ti sūvokiami kaip nūolatinis įsipareigojimas. Per profesų, t.y. 
įž adūs davūsių brolijos narių, ūgdymą atsinaūjina visa OFS brolija. 

11. Ugdymo pročesas susideda is  informačijos, gaunamos per brolijos 
ugdymo susitikimus, formačijos, kuri vyksta dalyvaujant brolijos gyvenime 
ir veikloje, ir transformačijos, kuri kyla is  Ėvangelijos studijų ir 
sakramentinio maldos gyvenimo. 

12. Visiems brolijos nariams – kandidatams, naujokams ir profesams – 
privaloma dalyvauti brolijos susirinkimuose, ugdymo susitikimuose ir 
rekolekčijose. Įsitraukimas į vietinę broliją ir dalyvavimas jos gyvenime yra 
priklausymo Pasaulieč ių prančis konų ordinui esme . 

13. Vietine s tarybos pritarimu brolijoje gali bu ti sudarytos veiklos 
grupe s, vienijanč ios panas ius interesus turinč ius brolijos narius. Š ių grupių 
tikslas – brolijos vardu tarnauti Baz nyč iai, įgyvendinant įvairias 
evangelizačines, sočialines ir kt. iničiatyvas. 

14. Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino kandidatų, naujokų ir 
profesų ugdymo programa turi bu ti patvirtinta Načionaline s tarybos ir 
perz iu rima bent kartą per s es erius metus. 

  

Iš Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinio Statuto 
 

Klausimai apmąstymui: 
1. Kartu aptarkite, kaip ju sų brolijoje vyksta visų etapų ugdymas. 
2. Įvardykite 3 savo brolijos stiprybes, 3 silpnybes ir 3 prioritetus. 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad politine  atsakomybe  visada bu tų suprantama kaip auks č iausia 
artimo meile s forma. Kad su sočialine nelygybe susiduriantys Lotynų 
Amerikos kriks č ionys liudytų meilę vargs ams ir skatintų kurti brolis kesnę 
visuomenę. 
Pasauliečių pranciškonų ordino:  
 Uz  OFŠ ir Jaupra brolijų dvasinius asistentus. Uz  Ruandos načionaline s 
brolijos Rinkimų kapitulą. „Te ve mu sų..“ 
 

*** Melskime s uz  taiką Ukrainoje, Sirijoje ir visame pasaulyje. Uz siras yti 
Roz inio maldai  uz  taiką galite internetiniame puslapyje: www.mir.com.hr 
 

*** 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. 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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MALDOS INTENCIJOS 


