
Pradėkime iš naujo, broliai! 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 27 (2016 m. vasaris) 

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) 
Načionalinis Jaupra prezidentas Rokas Žeimys (8 618 31467; rokaszeimys@gmail.čom) 
Načionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM (8 698 05526; antanasofm@gmail.čom) 
Regionų ministrai: 
Tels ių regiono – Jonas Drungilas OFS (8 655 12556; drungilas.jonas@gmail.com) 
Paneve z io regiono – Rasa Mačiulionienė OFS (8 656 61786; rmačiul@gmail.čom) 
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 ) 

Šausio 19 dieną Maz esniųjų brolių ordino Lietuvos Š v. Kazimiero 
provinčijos definitoriumas paskyre  naujus dvasinius asistentus Lietuvos 
pasaulieč ių prančis konų ordinui. Načionaliniu dvasiniu asistentu buvo 
paskirtas br. Antanas Bluz as OFM, Tels ių regiono dvasiniu asistentu – 
br. Antanas Grabničkas OFM, Š iaulių ir Paneve z io regionų dvasiniu 
asistentu – br. Ševerinas Holočher OFM, Vilniaus regiono dvasiniu 
asistentu – br. Aru nas Pes kaitis OFM, Kauno ir Vilkavis kio regionų dvasiniu 
asistentu – br. Juozapas Marija Ž ukauskas OFM. Nuos irdz iai sveikiname 
brolius su naujais paskyrimais ir apkabiname savo maldomis! 

 

Visų lygių OFŠ brolijose ir tarybose vyksta tarptautinio CIOFŠ 
dokumento „Kaip Pasauliečių pranciškonų ordinas turėtų būti valdomas 
visuose lygiuose? OFS tapatybės ir prigimties apmąstymas“ aptarimas. 
Vietiniai ministrai savo brolijų pasiu lymus pateikia regionine ms taryboms 
iki kovo 1 d., o regionine s tarybos apibendrintus pasiu lymus kartu su savo 
įž valgomis pateikia Nacionalinei tarybai iki balandž io 1 d. Labai pras ome 
laikytis terminų, kad Načionaline  taryba iki geguz e s 1 d. gale tų CIOFŠ 
Prezidiumo darbo grupei pateikti visos načionaline s brolijos nuomonę. 

 

Švarbiausi načionaline s brolijos renginiai 2016 metais: 
Balandz io 16 d. Kaune vyks Načionalinis ugdymo 
seminaras visų lygių ministrams ir ugdymo magistrams.  
Geguz e s 21-22 d. Kryz ių kalne vyks bendros rekolekčijos 
visų brolijų kandidatams ir naujokams.  

Rugpju č io 27-28 d. Kretingoje vyks Prančis konis kosios s eimos 
Gailestingumo s vente , skirta pamine ti 25 metus kaip Lietuvoje atsiku re  
OFŠ, 15 metų kaip Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordinas buvo 
pripaz intas tarptautine s brolijos, 10 metų kaip Lietuvoje įsiku re  Jaupra, 
800 metų Porciunkule s atlaidams ir Ypatingąjį Gailestingumo Jubiliejų. 
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ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per tuos,  
kurie atleidžia iš meilės Tau ir pakelia ligas bei vargą. 

Palaiminti, kurie viską ištveria ramybėje, 
kad Tavo, Aukščiausiasis, būtų vainikuoti”. 

 

Šv. Pranciškus Asyžietis, Kūrinijos giesmė 

 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad ru pintume s visa ku rinija, kurią gavome kaip dovaną, kad ją 
puosele tume ir saugotume ateities kartoms. Kad dauge tų kriks č ionių ir 
Azijos tautų tike jimo dialogo bei sąlyč io galimybių. 
Pasauliečių pranciškonų ordino:  

Uz  Okeanijos OFŠ ir Prančis konis kąjį jaunimą. „Te ve mu sų...“ 
 

***Uz  arte janc ius Lietuvos prancis konis kojo jaunimo brolijos renginius: 
vasario 19-20 d. Paneve z yje vyksiantį Prančis konis kojo jaunimo ugdymo 
seminarą ir kovo 11-13 d. Klaipe doje vyksiantį metinį Jaupra susitikimą. 

MALDOS INTENCIJOS 
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Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 
 

Tema: KRISTUS,  
NUO AMŽIŲ SUPLANUOTAS  

ŠEDEVRAS 
 
 

 Įsivaižduokite amž inąjį Dievą, visą savo 
meilę is reis kiantį viena vienintele dovana – 
begaliniu, amz inu, neapsakomu gyvenimu, 
kuris yra asmuo. Toji dovana yra Je zus.  
 Dievas ture jo amz iną planą – pasidalinti 
Šavimi su protingomis, laisvomis ir 
mylinč iomis bu tybe mis. Jis jas suku re  ne 
vien panas ias į Dievą, galinc ias mąstyti, 

myle ti ir veikti. Šuku re  ir kaip asmenis, kurie gali myle ti Dievo meile s je ga, 
gali teisti su Dievo is mintimi, gali myle ti ne vien savo z mogis kąja esybe, bet 
dalydamiesi dievis kuoju gyvenimu, apimanč iu visą jų bu tį. 

 

Kristus – amžinasis šedevras 
Dievo plano čentre yra Je zus. Je zus yra amz inasis visų Dievo vaikų 

modelis. Dievas pirmiausiai galvojo apie Jį – kaip apie visos ku rinijos čentrą. 
Per Je zų visi jo broliai ir seserys gauna dievis kąjį gyvenimą. Jis yra 

s altinis, per kurį dievis kasis gyvenimas apsigyvena z mogis kame ku ne ir is  
ten pasiekia kiekvieną z mogų. Visa sukurta Jame, per Jį ir Jam. Jis yra 
pirmasis garbintojas, tobulas Šu nus, ku rinijos modelis, „ku rinijos pirmgimis“, 
daugybe s brolių ir seserų pirmgimis. 

Laike Dievas amz inasis Šu nus tapo z mogumi gimusiu Dievu. Visi ku riniai 
pries  ir po Jo (nuo pirmųjų iki paskutiniųjų vyro ir moters z eme je) buvo 
sukurti pagal Jo atvaizdą, buvo „pasmerkti“ bu ti Jo is gelbe ti ir per Jį bu ti 
patraukti prie Dievo. Jame susitinka nesukurtoji ir sukurtoji meile . 

 

Šedevro atvaizdai 
Kristus yra Dievo atvaizdas, bet Dievas savo mintyje ture jo daugybę 

Kristaus atvaizdų. Marija, pas aukta bu ti Dievo Motina, buvo pirmasis is  jų. O 
toliau visi kiti Kristaus broliai ir seserys, kiekvienas z mogus z eme je. 

Nesvarbu, ar vyras arba moteris paz įsta Kristų, ar yra kada nors apie 
Kristų girde ję, jis ir ji yra Kristaus is gelbe tas (-a), Kristaus mylimas (-a), 
Kristaus pas auktas (-a). Jeigu pirmieji te vai yra su Dievu, tai tik tode l, kad jie 
buvo is gelbe ti Kristaus mirtimi ir Prisike limu. 

 

Nuodėmės tragedija 
Tik viena didz iule  nelaime  is tiko visą z monijos istoriją. Tai nuode me  – ta, 

kuria z mogus atskyre  save nuo Dievo plano. Ž monija paniekino santykį su 
Dievu ir pasirinko pasitike jimą savimi, bandydama surasti is ganymą be 
Dievo plano. 

Kristus Atpirkėjas 
Taigi z monijos vaikai gime  kaip Dievą apleidusi z mogaus rase , nuo jo 

nutolusi tauta. Dievo planas buvo atmestas, tode l s ios tragedijos padariniai 
palieč ia kiekvieną gimusį vaiką. 

Atperkanč ioji Kristaus malone  padovanota kiekvienam z mogui z eme je, nes 
kiekvienas priklauso Kristui. Kiekvienas yra pas auktas bu ti is gydytas ir 
prikeltas, kad ture tų Kristaus gyvenimo ir pergale s dalį. Jo Atpirkimas yra 
s edevras, ku rinijos galva ir s altinis. Jis yra visų z monių modelis tiems, kurie 
kenč ia nuode me s padarinius savo gyvenimuose. Je zus is tus tino ir apiple s e  save, 
įž engdamas į nuode me s paž eistą mu sų gyvenimą. Pats bu damas be nuode me s 
jis pasaulyje nepatyre  nuode me s bu senos. Galiausiai toji blogio galia Jį nuz ude , 
tač iau atleisdamas nuode mes ir pasitike damas Te vu Je zus prisike le  naujam ir 
amz inam gyvenimui. Dabar Jis gali savo broliams ir seserims s į gyvenimą 
dovanoti su tokia galia, kuri jau nebegali bu ti sustabdyta. Jo Dvasia gyvena 
mumyse, tode l ir mes Jo galia nugalime nuode mę ir mirtį. 

 

Kristus Karalius 
Šavo „nevykusia“ mirtimi Je zus tapo nenugalimu nuode me s griove ju ir 

gyvenimo dave ju. Jo galia yra s velni, bet neribota, dievis ka, bet pasireis kianti 
ž mogiš kai. Krištuš yra mu šų Karaliuš. Jo Įštatymaš yra mumyše gyvenanti 
Dvasia. Jo Karalyste  yra malone . Jo bausme  yra atleidimas. Jo galia yra 
nusiz eminimas. Jo lobis yra meile .  

Š ventasis Prančis kus buvo labai sujaudintas s ios didz ios ir paprastos 
minties, kad Kristus, ku rinijos čentras, yra ne tik Dievas, bet ir z mogus, tapęs 
s io pasaulio Auka, Kunigu ir Karaliumi. Didz ioji Prisike limo pergale  reis kia, kad 
blogis sutrius kintas amz iams, o mirtis nebeturi savo geluonies. Prančis kus save 
vadino „didz iojo Karaliaus s aukliu“. Š auklys – tai tas, kuris atnes a karaliaus 
ž inią. Pranciš kuš ate jo giedodamaš Gerąją Karalių Karaliauš Naujieną. Naujieną, 
kad Dievas yra Meile , kad Kristus yra mu sų brolis, dovanojantis gyvenimą, kuris 
mus is gelbsti ir veda į Gerojo Dievo Karalystę. Kiekvienas mu sų gyvenimo 
veiksmas turi bu ti is tikimos meile s s iam Karaliui aktas.  

 

Pagal „To Live as Francis Lived. A Guide for Secular Franciscans“  
 

Klausimai apmąstymui:  
1. Kaip manote, kode l s ventasis Prančis kus save vadino „didz iojo Karaliaus 

s aukliu“? 
2. Jei Kristus yra visko centras, kaip tai galiu pritaikyti savo kasdieniniame 

gyvenime? Ar kasdieniniuose dalykuose klausiu savęs, ko s iuo klausimu nore tų 
Vies pats? 

3. Jei atsidavimas Karaliui reis kia is tikimybę, dosnumą, drąsą visame kame – 
kaip as  gyvenu, kaip mąstau ir kaip myliu, tuomet kaip kiekvienas mano 
gyvenimo momentas gali rodyti į Kristų? 

 

Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:  
Kol 1, 15-17; OFŠ Regula 5 st. 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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