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 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 41 (2017 m. balandis) 

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 ) 

Š į rudenį OFŠ kapitulos vyks ir načionaline je, ir tarptautine je brolijoje. 
2017 m. rugse jo 15-17 d. Kaune vyks Lietuvos pasauliec ių prancis konų 
ordino VI Načionaline s tarybos Rinkimų kapitula. Pasaulieč ių prančis konų 
ordino XV Generaline  kapitula vyks 2017 m. lapkrič io 4-11 d. Romoje. 
Pras ome maldos uz  s iuos abu Ordinui svarbius įvykius. 

 

 Maloniai pras ome, kad OFŠ brolijos, norinč ios ugdymo me nras tyje arba 
internetiniame puslapyje www.ofs.lt publikuoti savo naujienas, renginių 
anonsus, nekrologus ir straipsnius apie įvykusius renginius, tvarkingai 
suredaguotą informačiją siųstų el.pas tu: ofs.lietuvoje@gmail.com.  

 

Vilniaus regiono taryba kvieč ia visus pasaulieč ius prančis konus, jų 
s eimų narius ir prančis konis kąjį jaunimą balandz io 22 dieną atvykti į 
Dievo Gailestingumo atlaidus Vilniuje. Š vente s programa: 11.00-11.40  val. 
Š vč . M. Marijos 7 dz iaugsmų roz inio malda Aus ros Vartų koplyč ioje; 13 val. 
s v. Mis ios Dievo Gailestingumo s ventove je. Po s v. Mis ių – agape  Vilniaus 
Š v. Mikalojaus parapijos namuose. Telefonas pasiteirauti: 8 614 50935. 

 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Uz  jaunus z mones, kad jie moke tų dosniai atsiliepti į savo pas aukimą ir 
rimtai apsvarstytų galimybę pasis vęsti Vies pač iui kunigyste je arba 
pas vęstajame gyvenime. 
Pasauliečių pranciškonų ordino: 
 Uz  Venesuelos, Filipinų načionalines brolijas ir penktąjį Azijos-
Okeanijos kongresą. „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. 
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Mylimieji, 
 
Jis nepanaikino kančios, bet užnešė visą mūsų kančią ant Kryžiaus ir ją 

perkeitė. Jis nepadarė mūsų šventais, bet parodė pavyzdį, kaip tokiais tapti. 
Jis nevengė mirties, bet mirė ant Kryžiaus ir prisikėlė, kad mes turėtume 
gyvenimą, kad apsčiai jo turėtume. 

Su šv. Velykomis! Pax et Bonum! 
 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba 
Virginija Mickutė OFS, Rasa Mačiulionienė OFS,  

Monika Midverytė OFS, Mindaugas Taškūnas OFS,  
Natalija Verbickienė OFS, Rimantas Radzevičius OFS, 

Rokas Žeimys ir br. Antanas Blužas OFM 
 

Šv. Velykos, 2017 

MALDOS INTENCIJOS 

Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, 
tas pats ir per amžius. Hbr 13, 8 
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Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: OFS IR GAILESTINGUMO DARBAI ŠIANDIEN 
 

Uz darydamas Gailestingumo jubiliejų popiez ius Prančis kus 
sake : „Nors šventosios Durys uždaromos, mums visada lieka 
atviros tikrosios gailestingumo durys, kurios yra Kristaus Širdis“. 
Gailestingumo darbus ku nui ir sielai randame Ėvangelijoje (z r. Mt 25, 35-36), 
juos apibre z ia ir Katalikų Baz nyč ios Katekizmas (z r. KBK 2447). Š iandien 
gailestingumo darbus apmąstysime OFŠ Regulos naujumo perspektyvoje, o po to 
paz velgsime, ką apie juos kalba OFŠ dokumentai. 

Dabartinės OFS Regulos naujumas. Palaimintojo popiez iaus Pauliaus VI 
apas talis kuoju lais ku Seraphicus Patriarca 1978 m. birz elio 24 d. patvirtinta OFŠ 
Regula yra giliai paz yme ta Vatikano II Šusirinkimo baz nytine s reformos 
(z r. Regula, 3). Tai yra konkretus Šusirinkimo mokymo apie visuotinį pas aukimą 
į š ventumą (ž r. LG 5) ir pasaulieč ių dalyvavimą Baz nyč ios gyvenime ir misijoje 
(z r. LG 4) pritaikymas. Lygindami 1978 m. Regulą su ankstesne mis regulomis 
is kart pastebime revoliučinį elementą – čentre yra Kristus ir Jo Ėvangelija. 
Tiesiausias kelias į Šusirinkimo prade tą Baz nyč ios atsinaujinimą – tai su 
s v. Prančis kaus paprastumu tą atsinaujinimą prade ti nuo Kristaus ir Ėvangelijos. 

Pirmojoje Reguloje Memoriale Propositi ras oma: „priklausantys brolijai 
tesirengia kukliais, nespalvotais drabužiais“, tai reis kia, kad pirmiausia de mesys 
skiriamas narių is orei. Panas u s normatyvai taikomi abstinenčijai, pasninkui, 
maldos gyvenimui, sakramentams, ligonių lankymui, narių laidotuve ms ir t.t. Tuo 
tarpu Pauliaus VI Reguloje s ios normos dingsta (z r. Regula, 4). OFŠ Regulos 
s altinis nebe ra daugybe s is orinių pamaldumų ar meile s darbų praktika, bet 
Ėvangelijos įvykdymas ir Je zaus Kristaus asmens sekimas. Ž inome, kad z monija 
negale tų is sigelbe ti, net jeigu ir padarytų visus įmanomus gerus darbus. Šavo 
is gelbe jimą Dievas laisvai dovanoja Je zuje Kristuje. „Jėzus Kristus yra Tėvo 
gailestingumo veidas“ (pop. Prancis kus, Misericordiae vultus, 1). To, kuris priima 
Je zų Kristų kaip savo Vies patį ir Gelbe toją bei leidz iasi vedamas Jo Dvasios, 
gailestingumo darbai yra lyg geri gero medz io vaisiai (z r. Mt 7, 17) arba per 
kras tus tekantis geras vynas. De l z mogaus s irdyje giliai įsis aknijusio blogio is  
is ore s geri darbai be Je zaus vies patavimo gali greitai is kreipti patį gailestingumą. 
Britų ras ytojas ir z urnalistas Graham Hančočk smerkia vadinamąją „labdaros 
industriją“, kuri galiausiai vargs us tik dar labiau nuskurdina, o turtingus padaro 
dar turtingesniais, vadindamas ją ge rio ir Ėvangelijos korupčija. 

Generaline s Konstitučijos dar ais kiau mums kalba apie kristočentris kumą 
(z r. GK, 9.1). Tai nereis kia, kad gailestingumo darbai nesvarbu s, tač iau bu tina 
stebe ti, jog uz sie mę „ge rio“, kuris pats is  savęs negali is gelbe ti pasaulio, ku rimu 
is  akių nepamestume paties Gelbe tojo. Tode l Regula pasaulieč ius prančis konus 
kvieč ia į nuolatinį atsivertimą ir kasdienę atgailą, nedetalizuodama jos formų. 
Gailestingumo darbai yra tikinč iojo s irdyje ir Baz nyč ioje vykstanč io atsivertimo 
vaisiai (z r. Mt 23, 26). 

OFS ir gailestingumo darbai kūnui (žr. Mt 25, 35). „Jėzus šiuos 
gailestingumo darbus išvardija savo mokyme, kad galėtume pasitikrinti, ar 
gyvename kaip jo mokiniai, ar ne“ (pop. Prancis kus, Misericordiae vultus, 15).  

Gyvenimas brolijoje ir visuotiniame Ordine suteikia galimybę daryti bendrus 
darbus, kurie visuomet ture s didesnį svorį nei sude ti visų pavieniui padaryti darbai. 
Č ia meile s darbai suprantami tiek pač ioje brolijoje, tiek už  jos ribų (ž r. Regula, 25). 
Regula Memoriale Propositi ras o, kad kasme nesiniuose susitikimuose visi ture jo 
aukoti į bendrą fondą, kurio le s omis buvo s elpiami vargs ai. Brolija, kuri ru pintųsi 
pade ti kitiems, kai jos nariams tru ksta bu tiniausių dalykų, pries tarautų pati sau ir 
rizikuotų papiktinti tuos, kuriuos turi evangelizuoti (z r. Jn 13, 35). Škiriamasis 
baz nytine s bendruomene s z enklas yra tarpusavio meile  (z r. Regula, 22). Meile  
tiesoje visuomet nustato prioritetus. Š iais laikais, kai popiez ius Prančis kus mokymu 
ir pavyzdz iu kvieč ia ypatingai ru pintis vargs ais, s is kvietimas yra skirtas kiekvienai 
baz nytinei bendruomenei, o labiausiai – prančis konams. Popiez ius Benediktas XVI 
visuomenę, kuri nesiru pina savo vargs ais, pavadino nez mogis ka ir nedora. Taigi 
OFŠ brolija, neribodama meile s darbų horizontų, bet suvokdama, kad priemone s 
visuomet yra ribotos, pirmiausia turi pareigą pasiru pinti stokojanč iais savo nariais.  
Š tai ko is  pasaulieč ių prančis konų reikalauja Generaline s Konstitučijos (z r. GK 18). 

OFS ir gailestingumo darbai sielai (žr. Mt 9, 36). Is  visų gailestingumo darbų 
sielai norisi is skirti pikta daranč io sudraudimą. Nuside je lis yra aklas, skubantis 
sugriauti aplinkinius ir save z mogus. Jo sudraudimas yra didz iulis meile s darbas, 
rimta pranas o atsakomybe  (z r. Ėz 33, 8). Tyla yra bendrininkavimas. Š iais 
realiatyvizmo ir individualizmo laikais reikia didele s meile s ir drąsos sudrausti 
esanč ius klaidoje. Dabartine s Regulos prologu pasirinktas Š v. Prančis kaus 
paraginimas atgailos broliams ir seserims dar z inomas kaip Lais kas visiems 
tikintiesiems. Antroji s io paraginimo dalis yra griez tas nuside je lių perspe jimas. 
Š iandien daugelis neis drįstų tokių z odz ių pasakyti pries  auditoriją, bet veikiausiai 
gale tų platinti lankstinukuose. Is  Baz nyč ios Regulą gavusiems pasaulieč iams 
prančis konams skleisti s į s v. Prančis kaus paraginimą reis kia ypatingu bu du 
dalyvauti savo Šerafis kojo Te vo, kuris taip tros ko visus nusiųsti į Rojų, darbe. 
Perspe ti gyvenantį nuode me je – tai ies koti didesnio ge rio ne vien asmeniui, bet ir 
visuomenei. Š v. Prančis kus buvo tikras, kad ras o įkve ptas Š ventosios Dvasios, tode l 
jis daz nai suteikdavo ypatingą palaiminimą visiems, kurie s ią z inią perduos toliau: 
„Ir telaimina Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia tuos, kurie šiuos žodžius priima, 
supranta ir perrašę siunčia kitiems, jeigu jie atkakliai ištvers taip iki galo“. 

Visuotinė gailestingumo dimensija. 2016 m. duomenimis OFŠ ture jo 250-350 
tu kst. narių, pasklidusių po 116 pasaulio s alių, ir veikianč ias 79 načionalines 
brolijas. Ordino vienybe  kiekvienam nariui ir kiekvienai brolijai suteikia galimybę 
daryti gailestingumo darbus visuotiniu lygmeniu. 2009 m. CIOFŠ Prezidiumas 
siunte  delegačiją į Haitį pade ti broliams ir seserims, nukente jusiems nuo z eme s 
drebe jimo, o vykdomas Haič io projektas į pagalbą įtrauke  visą Ordiną. Taip pat ir 
įvairių lygių brolijoše nuolat vykdoma daugybe  gaileštingumo iniciatyvų. Brolijoše 
patiriamo gailestingumo, kurį galime vadinti solidarumu, praktika leido Ordinui 
įgyvendinti daugelį projektų, škirtų višo pašaulio štokojantiešiemš. Galų gale 
prevenčija yra kilnesne  uz  gydymą, o skurdo prevenčija – uz  jo pasekmių naikinimą. 
Tode l dabartine s Regulos siu lomas visuotine s brolyste s, taikos ir teisingumo 
skatinimas Pasaulieč ių prančis konų ordinui yra kilnus skurdo įveikimo kelias. 

 

Parengė OFS ir Jaupra generalinis dvasinis asistentas br. Francis Bongajum Dor OFMCap 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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