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 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 

UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 39 (2017 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) 
Načionaline  ugdymo magistre  Monika Midverytė OFS (tel. 8 678 22052; monikaofs@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 – Marijona Sinkevičienė OFS (8 658 83586; marsinkev@gmail.com ) 
Vilkavis kio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudzevičius@gmail.čom ) 
Š iaulių regiono – Genovaitė Marcinkutė OFS (8 653 56249; genutemarč@gmail.čom ) 

  
Nuos irdz iai de kojame visiems dalyvavusiems Lietuvos pasaulieč ių 

prančis konų ordino ir Lietuvos prančis konis kojo jaunimo brolijos kartu su 
Š ventosios Ž eme s komisariatu paskelbtoje solidarumo akčijoje „Vanduo 
Betliejui“. Akčijos, skirtos pade ti Betliejaus s eimoms įsigyti ge lo vandens 
talpyklas, metu buvo surinkti 2745 Ėur. Vies pats visiems teatlygina! 

 

 Švarbiausi načionaline s brolijos 2017 metų renginiai: 
Kovo 18 d. Kaune, sveč ių namuose „Domus Pačis“ vyks 
Načionalinis ugdymo seminaras. Geguz e s 20-21 d. „Angelų 
svetaine je“ prie Kryz ių kalno vyks rekolekčijos OFŠ brolijų 

naujokams. Rugpju č io 19-20 d. Pakutuve nuose vyks rekolekčijos OFŠ 
brolijų kandidatams ir visiems besidomintiems prančis konis kuoju 
dvasingumu. Rugse jo 15-17 d. arba rugse jo 22-24 d. Kaune, sveč ių 
namuose „Domus Pačis“ vyks Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
VI Načionaline s tarybos Rinkimų kapitula. 

 

Vasario 24-26 d. Vilniuje vyks metinis Lietuvos prančis konis kojo 
jaunimo susitikimas „Ramybe  ir gerumas – Dvasios vaisiai“. Pras ome 
melstis uz  s į susitikimą ir paraginti jaunimą (nuo 14 iki 29 m.) registruotis 
į renginį iki vasario 15 d. internetiniame puslapyje www.bjcentras.lt. 

 

 Vilniaus s v. Prančis kaus ir s v. Bernardino brolija kartu su 
teologijos mokslų daktaru Valdu Mačkela kvieč ia į 4 paskaitų 
čiklą, skirtą giliau susipaz inti su popiez iaus Prančis kaus 
mokymu, is de stytu enčiklikose „Lumen Fidei“ bei „Laudato Ši“ 
ir apas talis kuosiuose paraginimuose „Ėvangelii Gaudium“ bei 
„Amoris Laetitia“. Susitikimai vyks vasario me nesio 
treč iadieniais, po 18 val. s v. Mis ių, Vilniaus s v. Prančis kaus 
Asyz ieč io (Bernardinų) baz nyč ios parapijos sale je.  
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Norėdamas apvaldyti kūno įgeidžius, kartas nuo karto prasiveržiančius ir 

drumsčiančius dvasią, šv. Pranciškus šokdavo žiemą į šaltą vandenį, plakdavosi ir 
pasninkaudavo. Kai 1211 m. jam esant Sarteane, užpuolė jį pagunda mesti nekaltą 
gyvenimą ir susikurti šeimą, jis išbėgo pusnuogis iš savo trobelės į pusnis ir pradėjo 
risti sniego diedukus. Suritęs jų ištisą septynetą, tarė pats sau: „Štai, Pranciškau, 
tavo žmona – tasai didesnysis, o tie keturi mažiukai – tai tavo sūnūs ir dukros; gi 
anie du pastarieji – tai tavo bernas ir merga. Visi jie dreba ir miršta nuo šalčio. 
Skubėk juos aprengti! Ką? Neturi kuo? Tad džiaukis, kad tau nereikia niekam kitam 
tarnauti, kaip tik vienam Dievui. 

Antanas Maceina, „Saulės giesmė“, 65 p. 

Tapytojo William Hart McNichols kūrinys 
„St Francis Wounded Winter Light 098“ 
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UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: Kasdienis Šventojo Rašto skaitymas  
pagal Lectio Divina modelį 

 
 Yra konkretus būdas išgirsti tai, 
ką Viešpats nori pasakyti savo 
žodyje, ir leistis būti perkeičiamam 
Dvasios. Tas būdas vadinamas lectio 
divina. Tai Dievo žodžio skaitymas 
maldos metu leidžiant jam mus 
apšviesti bei atnaujinti. Toks 
maldingas Biblijos skaitymas nėra 

atsietas nuo studijų, kuriomis pamokslininkas stengiasi atrasti 
pagrindinę teksto žinią; priešingai, mėgindamas atrasti, kas ta žinia 
sakoma jo gyvenimui, jis turi nuo to pradėti. Teksto dvasinis skaitymas 
turi remtis jo žodine reikšme. Kitaip galima lengvai išskaityti tekste tai, 
kas palanku mums, kas patvirtina mūsų apsisprendimus, atitinka mūsų 
mąstymo schemas. Tai galiausiai prilygtų to, kas šventa, naudojimui savo 
naudai ir klaidintų Dievo tautą. Niekada nevalia užmiršti, kad kartais ir 
„šėtonas sugeba apsimeti šviesos angelu“ (2 Kor 11, 14).  

 Ramiai skaitant tekstą, Dievo akivaizdoje pravartu, pavyzdžiui, 
paklausti: „Viešpatie, ką man tas tekstas sako? Ką šia žinia norėtum 
pakeisti mano gyvenime? Kas šiame tekste mane trikdo? Kodėl manęs tai 
nedomina?“ arba: „Kas šiame žodyje man patinka, mane akina? Kas mane 
traukia? Kodėl mane traukia?“ Stengiantis įsiklausyti į Viešpatį, normalu 
turėti pagundų. Viena iš jų yra tiesiog jaustis trikdomam ar slegiamam ir 
užsiverti; kita labai paplitusi pagunda pradėti galvoti, ką tekstas sako 
kitiems, taip vengiant taikyti jį savo gyvenimui. Taip pat pasitaiko, kad 
imama ieškoti pasiteisinimų, leidžiančių sušvelninti apibrėžtą teksto 
žinią. Kitais kartais manome, jog Dievas iš mūsų reikalauja didelio 
apsisprendimo, kurio dar nesame pasirengę priimti. Iš daugelio žmonių 
tai atima susitikimo su Dievo žodžiu džiaugsmą, tačiau tai reikštų 
užmiršti, kad nė vieno nėra kantresnio už Dievą Tėvą, kad niekas nemoka 
taip laukti kaip jis. Jis visada kviečia žengti tik mažą žingsnelį ir 
nereikalauja visiško atsako, kol nesame nuėję kelio, įgalinančio aiškiai 
atsakyti. Jis tiesiog trokšta, kad nuoširdžiai žvelgtume į savo gyvenimą ir 
neapsimetinėdami pateiktume jį jam, kad būtume nusiteikę toliau augti ir 
prašytume iš jo to, ko dar nepavyko pasiekti.  

 

Šventasis Tėvas Pranciškus. Apaštališkasis paraginimas EVANGELII GAUDIUM  
apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulyje, 152-153 

 

LECTIO DIVINA ŽINGSNIAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVOCATIO. Kviesk Š ventąją Dvasią. 
  LECTIO. Škaityk Š ventąjį Ras tą. 
    MEDITATIO. Apmąstyk Dievo z odį. 
      ORATIO. Atsiliepk į Dievo z odį savo malda. 
        CONTEMPLIATIO. Ilse kis Dievo artumoje. 
           OPERATIO. Atsakyk į Dievo z odį veiksmu. 

 

Klausimai apmąstymui: 
 1. Pasidalinkite brolijoje, ar daz nai praktikuojate Lectio Divina – maldą 
su Š ventuoju Ras tu. Kaip jums sekasi? 
 2. Su kokiais sunkumais daz niausiai susiduriate skaitydami Dievo z odį? 
 

Pranciškoniškieji šaltiniai ir kita literatūra: 
Tomas Celanietis. Š v. Prančis kaus pirmasis gyvenimas, 22, 82 sk. 
Štephen J. Binz. Pas nekesys su Dievu skaitant Š ventąjį Ras tą, 2009. 
 

Užduotis. Šupaz indinkite savo brolijos naujokus su Š ventojo Ras to 
skaitymu pagal Lečtio Divina modelį ir motyvuokite juos kasdien skaityti 
Dievo z odį. Praktikuokite Š ventojo Ras to skaitymą pagal Lečtio Divina 
modelį brolijoje. 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Uz  visus tuos, kurie patiria is bandymus, ypač  uz  vargs us, pabe ge lius ir 
emigrantus, kad jie mu sų bendruomene se rastų svetingumą ir paguodą. 
Pasauliečių pranciškonų ordino: 
 Uz  valstybių vadovus ir politikus. „Te ve mu sų...“ 
 

*** Pras ome maldos uz  pasirengimą III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresui, 
kuris vyks 2018 m. rugpju č io 20-26 d. Lietuvoje. 
*** 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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MALDOS INTENCIJOS 


