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 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 3 (2014 m. vasaris) 

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 

 
 Vasario 22-23 d. Kretingoje vyks Tels ių regiono brolijos Regioninis 
ugdymo seminaras, skirtas visiems atsakingiesiems už  ugdymą brolijose. 
Registruokite s į seminarą iki vasario 17 d. el.pas tu aldaseduikis@gmail.com 
arba telefonu 8 652 74783. Seminaro programoje numatyti mokymai apie 
brolystę, ugdymą ir komunikačiją, taip pat Regionine s tarybos susitikimai 
su atskiromis brolijomis, giesmių pamokos, malda su broliais prančis konais 
ir s v. Klaros seserimis, brolyste s vakaras. Laukiame Ju sų Kretingoje!  
 

 Iki kovo 1 d. 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. 
 

 Primename brolijoms, kad galite įsigyti Kretingos prančis konis kojo 
jaunimo miužiklo „Klara - s viesa, aps vietusi pasaulį“ DVD ploks telę. Ji 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.com ar telefonu: 8 674 50539.  

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad Baž nyč ia ir visuomene  gerbtų vyresnių ž monių is mintį ir patirtį. Kad 
kunigai, vienuoliai ir pasaulieč iai nuos irdž iai darbuotųsi kartu skleisdami 
kriks č ionybę. 
 

Pasauliečių pranciškonų ordino: 
 Už  OFŠ ir Prančis konis kąjį jaunimą Amerikoje - kad per savo pasaulietinį 
pasis ventimą gale tų atgaivinti Baž nyč ią, liudydami prančis konis kąją 
čharižmą bei eidami is  Ėvangelijos į gyvenimą ir is  gyvenimo į Ėvangeliją. 
„Te ve mu sų...“  

ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 

  
 
 

Kiekvieną s es tadienį, 17.20 val.,  
Marijos radijo eteryje  

PORCIUNKULĖ 
Prančis konis kosios s eimos radijo laida 

 
Pagrindine s laidos rubrikos: 

 

Kodėl paskui Tave, Pranciškau?... 
Pašvęstojo gyvenimo brolių ir seserų, pasauliečių pranciškonų ir 

pranciškoniškojo jaunimo liudijimai 
 

Pranciškoniškas kalendorius 
Pažintis su pranciškoniškomis šventėmis ir šventaisiais 

 

Pranciškus ir pasaulis 
Pranciškoniškosios šeimos aktualijos Lietuvoje ir pasaulyje 

 
Laidą rengia pasaulieč iai prančis konai ir prančis konis kasis jaunimas. 

Laidų arčhyvas – internetiniuose puslapiuose  
www.marijosradijas.lt ir www.jaupra.lt. 
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MALDOS INTENCIJOS 
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UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: Būti krikščioniu yra buvimo pranciškonu pagrindas 
  
 Kai as  paklausiu savo ordino brolių ir seserų: „Kuo mes skiriamės nuo 
kitų krikščionių? Kas charakterizuoja mus kaip pranciškonus?“, pirmiausia 
kyla sumais tis. Tada pasigirsta įprastiniai atsakymai: nusiž eminimas 
(kurio mums daž nai stinga, nors apie jį kalbame daug); neturtas (is  tiesų 
daugelis is  mu sų neturtingi, bet ne visada savo noru); maž umas (labiau 
teorine  sąvoka, kuria, mano rodos, iki s iol tebetiki labai maž ai 
prančis konų); ir t.t. Tada paklausiu: „Bet ar neture tų kiekvienas 
kriks č ionis siekti visų s ių dalykų?“, ir stoja mirtina tyla. 
 Prančis kaus pas aukimas buvo bu ti paprastu krikščionimi. Jis niekada 
nesieke  kaž kokių papildomų apibre ž imų, tik bu ti visišku, tikru ir iki galo 
krikščionimi. Mes irgi turime suprasti, kad būti jo sekėju reiškia būti 
niekuo daugiau kaip paprastu krikščionimi, koks buvo jis pats. 
 Š v. Prančis kus nesispečialižavo niekur arba spečialižavosi „niekame“. 
Jis „visiems tapo viskuo“ (1 Kor 9, 22–23). Pirmiausia Prančis kus ies kojo 
Dievo, kad atrastų save. Tai paž adino jame tros kimą bu ti visis kai 
perkeistam Š ventosios Dvasios, kad supanas e tų su Kristumi, Dievo 
Šu numi, ir atsakytų į pamatinį pas aukimą dalytis gyvenimu su 
Š venč iausiąja Trejybe. Prančis kus gyvenime nenore jo nieko daugiau kaip 
tik paremti jį Kristumi, gyventi Kristuje ir besąlygis kai laikytis 
Ėvangelijos. Trumpiau tariant, jis nore jo bu ti ne kuo kitu kaip tik visis kai 
kriks č ionimi. 
 Tode l esu įsitikinęs, kad s v. Prančis kaus ir mūsų pašaukimas yra 
paprasčiausiai būti tikrais krikščionimis. Manau, jog Prancis kus labiau 
nore tų, kad mes vadintume s „kriks č ionimis“, o ne „prančis konais“. Jis 
savo seke jams is rinko vardą, kuris nenukreipe  de mesio nuo Kristaus, 
tač iau kartu apibre ž e  savitus sekimo Kristumi bruož us: „mažesnieji 
broliai“ – brolystė  ir buvimas maž ėsniais už  kitus; „atgailos broliai ir 
seserys“ – brolis kas gyvėnimas ir nuolatinis atsivėrtimas; „neturtėlės 
seserys“ – nėturtas kaip konkrėtus visis ko savęs dovanojimo ž ėnklas dė l 
pasaulio gyvybe s. Deja, dabartiniu metu neretai galima sutikti 
prančis konų, kuriems bu ti prančis konais yra beveik svarbiau nei bu ti 
kriks č ionimis. 
 Mu sų pas aukimas yra specifinis tik tuo, kad jis nurodo modelį, unikalų 
sekimo Kristumi pavyzdį – šv. Pranciškų iš Asyžiaus. Tai yra tikras ir 
vienintelis spečifinis mu sų pas aukimo elementas, kuris is skiria ir 
suvienija mus: būti visiškais, besąlygiškais krikščionimis, koks buvo 
Pranciškus. 

 Bu ti kriks č ionimi kaip Prančis kus visgi parodo pasauliui skirtumą, nes 
nors ir tiesa, kad Kristus kvieč ia kiekvieną gyventi Ėvangelija, kaip gyveno 
Prančis kus, tiesa ir tai, jog Pranciškus tą padarė iki maksimalaus, kraštutinio 
lygio. Tad skirtumas yra ne  kaž kokių specifinių dalykų vykdymas, 
o  intensyvumas, stiprumas, su kuriuo mes tuos dalykus darome. Būtent 
intensyvumas charakterizuoja Pranciškų ir yra pavyždys visiems 
prančis konams gyvenimo kelyje. 
 Turime atidž iai ž velgti į Prančis kų tam, kad is moktume, kaip įgyvendinti 
savo pas aukimą. Turime visada sugrįž ti į pradž ią. Privalome kaskart iš naujo 
pradėti nuo Kristaus. Mes turime taip pat visada prade ti naujai nuo 
Prančis kaus, kad suž inotume, kaip is  naujo prade ti nuo Kristaus, bu ti tikrais 
prančis konais ir pasaulieč iais prančis konais. 
 Taigi kokia yra mu sų misija? Ji tikrai ne „ypatinga“ ar „is skirtine “, nebent 
norime sakyti, kad ypatingumas yra bu tent jos neypatingumas, jos visa ko 
apre pimas. Z odis „ypatinga“ yra tas, kuris nurodo į kaž kokią visumos dalį, o 
man atrodo, kad mu sų misija apima viską. Mūsų misija yra Bažnyčios misija. 
 Šan Damiano Nukryž iuotasis patike jo Prančis kui ais kią misiją: Ėik, 
Prančis kau, ir atstatyk mano namus. „Atstatyk mano namus“ - nurodo 
plač iausią kelią, visą Baž nyč ią, įpareigojimą atsakyti į visus poreikius, kurie 
is kyla norint atstatyti Kristaus Ku ną Baž nyč ią. Č ia ne ra ribų. 
 Galiausiai mu sų misija apima viską, ką Baž nyč ios hierarčhija, visuotine  ir 
vietine , nurodo mums bet kuriuo metu, pradedant nuo neatidėliotinų 
Bažnyčios poreikių. Esame įsipareigoję gyventi visis koje bendryste je su 
popiež iumi, vyskupais ir kunigais, palaikydami pasitikintį ir atvirą 
apas talis ko ku rybis kumo dialogą. 
 Prančis kus mežge  bendryste s rys ius su kiekvienu ir visais, visa gyvąja ir 
negyvąja ku rinija. Jo spečifine  misija buvo ir yra suvienyti visus kūrinius ir 
žmones Kristuje. Jo misija buvo išgriauti visus getus ir tvoras, patraukti 
kiekvieną prie nusiž eminimo, neturto, skaistumo ir nuolankumo, pade ti 
paž inti, kaip nuostabu bu ti tikru Dievo vaiku, visos ku rinijos broliu ir 
seserimi. 

Ištraukos iš CIOFS Prezidiumo nario Benedetto Lino OFS konferencijos  
 

Klausimai apmąstymui: 
 1. Kas charakterižuoja mus kaip prancis konus? 
 2. Ką reis kia „bu ti kriks c ionimi kaip Prancis kus“? 
 3. Į kokius Baž nyc ios poreikius  yra pakviesta atsiliepti mano brolija? 
 
Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:   
 Mt 10, 7-10 (Ėvangelijos eilute s, kurias perskaitęs s v. Prančis kus 
apsisprende  už  savo gyvenimo bu dą); 
 Regula, 4 ir 6 sk.; Generaline s Konstitučijos, 17 sk. 
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