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 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 47 (2017 m. spalis) 

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) 
Načionalinis  vičeministras Nerijus Čapas OFS (8 650 26814; nerijus.čapas@gmail.čom) 
Načionaline  ugdymo magistre  Monika Midverytė OFS (8 678 22052; monikaofs@gmail.čom) 
Načionaline  sekretore  Nijolė Raudytė OFS (8 618 10454; nijole.raudyte@gmail.com) 
Načionaline  ekonome  Natalija Verbickienė OFS (8 683 51789; natalija.verbičkiene@gmail.čom) 
Načionaline  brolis ka vadovae  Ilona Keruckienė OFS (8 601 87818; ilonakeruckiene@gmail.com) 
Načionaline  Jaupra prezidente  Karolina Sutkutė (8 690 39722; sutkute.karolina@gmail.com) 
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 ) 

 Rugse jo 9 d. Kaune vyko 5-oji Lietuvos prančis konis kojo jaunimo 
brolijos Načionaline  rinkimų asamble ja, kurios metu 2 metų kadenčijai 
buvo is rinkta nauja Jaupra Načionaline  taryba. Lietuvos prančis konis kojo 
jaunimo brolijos prezidente tapo Karolina Šutkute , vičeprezidentu – 
Šimonas Baliukonis, atsakingąja uz  ugdymą – Ėmilija Rimaite , sekretore – 
Ingrida Biveinyte , iz dininke – Giedre  Povilaityte , atsakingąja uz  
Prančis kuč ius – Paulina Š alkauskaite , tarptautine delegate – Bernadeta 
Kaminskaite . Į Jaupra Načionaline s tarybos sude tį įeina načionalinis 
dvasinis asistentas Antanas Bluz as OFM ir brolis ka vadove  Ilona 
Keručkiene  OFŠ. 

 

Š vč . Nekaltosios Mergele s Marijos tarnaite s kvieč ia dalyvauti savo 
įkū rė jo pal. Honorato Kozminskio OFM Cap 100-ųjų mirties metinių 
pamine jimo s vente je, kuri vyks spalio 13 d. Kaune, Petras iu nų baz nyč ioje 
(Kalantos g. 38). Programa: 10 val. s v. Roz inis, 10.30 val. pranes imas apie 
pal. Honorato gyvenimą, 12 val. s v. Mis ios ir agape . 
 
 

 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Uz  darbo rinką, kad bu tų paisoma visų dirbanč iųjų teisių ir jos bu tų 
saugomos, kad bedarbiams bu tų suteikta galimybe  priside ti prie visuotine s 
gerove s ku rimo. 
Pasauliečių pranciškonų ordino:  
 Uz  Baltarusijos ir Tailando načionalines brolijas. „Te ve mu sų..“ 

*** Uz  lapkric io 4-11 d. Romoje vyksianc ią Pasauliec ių prancis konų ordino 
XV Generalinę kapitulą. 
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DĖL APSISPRENDIMO SUGRĮŽTI Į PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINĄ 

 
Vadovaudamasi Katalikų Baz nyč ios Kanonų teise s kodeksu ir Pasaulieč ių prančis konų 

ordino Generalinių Konstitučijų 58 straipsniu, Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
Načionaline  taryba 2017 m. rugse jo 2 d. is leido nutarimą Nr.01-04-071 Dėl apsisprendimo 
sugrįžti į Pasauliečių pranciškonų ordiną. 

Š iuo nutarimu Pasaulieč ių prančis konų ordino nariams, sovietmeč iu – pogrindyje ar po 
1990 m. kovo 11 d., teise tai davusiems amz inuosius įz adus ir galintiems tai įrodyti 
tinkamais įrodymais (nuotraukomis, laikras č ių publikačijomis ir kt.) ar patikimų liudytojų 
liudijimu, tač iau nepalaikantiems rys io su Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
brolijomis, skelbiamas 3 mėnesių apsisprendimo sugrįžti į Pasauliečių pranciškonų 
ordiną laikotarpis – nuo 2017 m. rugsėjo 15 d. iki gruodžio 15 d. imtinai. 

Vietinių brolijų tarybos yra įpareigojamos informuoti z mones, kuriuos z ino esant 
davusius amz inuosius įz adus iki ofičialaus Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino narių 
sąras o sudarymo, apie s į nutarimą ir galimybę sugrįz ti į Pasaulieč ių prančis konų ordiną 
per konkreč ią vietinę broliją bei atnaujinti savo narystę. 

Apsisprendusius sugrįz ti į Pasaulieč ių prančis konų ordiną ir galinč ius įrodyti teise tai 
duotų amz inųjų įz adų faktą pras ome iki 2017 m. gruodžio 15 d. imtinai kreiptis 
el.paštu: ofs.lietuvoje@gmail.com arba telefonu: 8 678 22052 (Monika Midveryte  OFŠ). 

Apsisprendę nesugrįz ti į Pasaulieč ių prančis konų ordiną, nors ir galintys įrodyti teise tai 
duotų amz inųjų įz adų faktą, gali paras yti pras ymą atleisti juos is  Ordino, arba kitu atveju, 
prae jus nustatytam 3 me nesių laikotarpiui, tokie asmenys bus laikomi savo noru galutinai 
pasitraukusiais is  Pasaulieč ių prančis konų ordino ir praradusiais narystę jame nuo 
2017 m. gruodz io 15 dienos. 

 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos informacija 

MALDOS INTENCIJOS 
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UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: IŠAIŠKINIMAS DĖL NARYSTĖS LIETUVOS 
PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINE IR ĮŽADŲ, 
DUOTŲ IKI OFICIALAUS ORDINO ATKŪRIMO BEI 

DUOMENŲ REGISTRO ATSIRADIMO 
 

  
Atsiz velgdama į nuolat is kylanč ius klausimus de l naryste s Lietuvos 

pasaulieč ių prančis konų ordine ir įz adų, duotų iki ofičialaus Ordino atku rimo 
bei duomenų registro atsiradimo, Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
Načionaline  taryba nutaria is ais kinti s ią situačiją pagal Katalikų Baz nyč ios 
Kanonų ir OFŠ teise s normas. 

 

1. Dėl narystės Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordine  
Lietuvoje Pasaulieč ių prančis konų ordinas buvo atkurtas 1991 metų 

rugpju č io 3 dieną, o Tarptautine s pasaulieč ių prančis konų ordino tarybos 
ofičialiai pripaz intas tik 2001 metų rugse jo 29 dieną. Nuo 1991 metų iki 
2001 metų veikusios Lietuvos pasauliec ių prancis konų ordino atku rimo 
iničiatyvine  grupe  ir dvi atkuriamosios tarybos subu re  sovietmeč iu 
is sklaidytus brolius ir seseris, atku re  pries karyje veikusias ir steige  naujas 
vietines bei regionines brolijas, organizavo atsiku rusio Ordino veiklą bei jam 
atstovavo baz nytine se ir valstybine se institučijose. Vis de l to, pagal Katalikų 
Baz nyč ios Kanonų ir Pasaulieč ių prančis konų ordino teise s normas, jos ne ra 
laikomos pilnateise mis tarybomis, nes buvo paskirtos ar is rinktos 
nesivadovaujant OFŠ Regulos ir Generalinių Konstitučijų reikalavimais bei 
nedalyvaujant Pasaulieč ių prančis konų ordino generaliniam ministrui arba 
jo atstovui. 2001 m. rugse jo 29 d. Kaune vykusioje Lietuvos pasaulieč ių 
prančis konų ordino I Načionaline je rinkimų kapituloje dalyvavo Pasaulieč ių 
prančis konų ordino generaline  ministre  Ėmanuela de Nunzio OFŠ ir 
generalinis dvasinis asistentas br. Ivan Matič OFM, tode l is rinktoji taryba 
yra laikoma pirmąja pilnateise Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
Načionaline taryba. 

Kurdama vieningą Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino narių 
registračijos tvarką bei atsiz velgdama į CIOFŠ Prezidiumo rekomendačijas, 
Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino Načionaline  taryba 2001 m. 
lapkrič io 3 d. nutarimu Nr. 01-04-004 įpareigojo regionines brolijas (tuo 
metu vadintas vyskupijų brolijomis) iki 2001 m. gruodz io 15 d. Načionalinei 
tarybai pateikti duomenis apie jų vyskupijų ribose veikianč ias Lietuvos 
pasaulieč ių prančis konų ordino vietines brolijas ir jų narius. Nors faktis kai 
Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino vietine s brolijos e me  veikti jau nuo 
1991 m., tac iau tik 2005 m. jos buvo kanonis kai patvirtintos ir gavo brolijų 
steigimo dokumentus bei narių registračijos knygas. Tai reis kia, kad į vietinių 
brolijų narių registračijos knygas bei į visą Lietuvos pasaulieč ių prančis konų  

ordino narių sąras ą pateko tik tie broliai ir seserys, kurie tuo metu pagal faktą 
dalyvavo brolijų gyvenime ir veikloje. Nepatekę į brolijų narių registračijos 
knygas, net ir davę įz adus asmenys, ne ra laikomi Lietuvos pasaulieč ių 
prančis konų ordino nariais. 

2. Dėl įžadų, duotų iki oficialaus Ordino atkūrimo bei duomenų 
registro atsiradimo 

Pagal Pasaulieč ių prančis konų ordino Generalinių Konstitučijų 41 ir 
42 straipsnius, įz adai yra is kilmingas baz nytinis aktas, kuriuo asmuo atnaujina 
Kriks to paz adus ir vies ai patvirtina savo asmeninį įsipareigojimą gyventi 
Ėvangelija, laikydamasis OFŠ Regulos. Įz adų davimo sąlyga yra bent vienerius 
metus aktyviai dalyvauti pradiniame ugdyme. Įz adai kandidatą padaro Ordino 
nariu ir jie patys yra nuolatinis įsipareigojimas. Įz adai įpareigoja juos duodantįjį 
ru pintis brolijos gerbu viu. Įz adus Baz nyč ios ir Ordino vardu priima brolijos 
ministras, apeigos vyksta pagal OFŠ Apeigyną o įz adų aktas turi bu ti 
uz registruotas ir saugomas brolijos arčhyve.  

Tenka įvertinti tai, kad iki ofičialaus Ordino atku rimo bei duomenų registro 
atsiradimo duoti įz adai neatitiko daugelio is  s ių Pasaulieč ių prančis konų ordino 
Generalinių Konstitučijų reikalavimų. Beveik visais atvejais kandidatai neture jo 
jokio pradinio ugdymo ir nebuvo susipaz inę su 1978 m. popiez iaus Pauliaus VI 
patvirtinta OFŠ Regula. Įz adų apeigos vyko ne pagal patvirtintą OFŠ Apeigyną, o 
pač ius įz adus priimdavo ne pasaulieč iai, bet dvasininkai. Įz adų aktai nebuvo 
registruojami, nes brolijos dar neture jo savo arčhyvo ir narių duomenų 
registro. 

Iki 2005 metų kai vietine s brolijos buvo kanonis kai patvirtintos ir gavo 
brolijų steigimo dokumentus bei narių registračijos knygas, didele  dalis 1991-
2001 metais davusiųjų įz adus brolių ir seserų pasitrauke  is  Ordino gyvenimo ir 
veiklos, ignoruodami prančis konis ką pas aukimą gyventi brolijoje, 
nepriside dami prie Ordino is laikymo arba protestuodami pries  pokyč ius, kurie 
vyko Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordiną reorganizuojant pagal 
Pasaulieč ių prančis konų ordino teise s normas ir CIOFŠ Prezidiumo 
rekomendačijas. Tai traktuojama kaip savanoris kas pasitraukimas is  Ordino, 
nes pagal Pasaulieč ių prančis konų ordino Generalinių Konstitučijų 3.3 straipsnį 
OFŠ pas aukimas yra pas aukimas gyventi Ėvangelija brolis koje bendryste je, o 
siekdami s io tikslo OFŠ nariai jungiasi į baz nytines bendruomenes, vadinamas 
brolijomis. 

Pagal Katalikų Baz nyč ios Kanonų teisę, bet kokie vies ai duoti įz adai yra 
galiojantys, jeigu tai buvo sąmoningas ir laisvas Dievui duotas paz adas 
(plg. 1191 kan.), tode l asmenys, davę įz adus iki oficialaus Ordino atku rimo bei 
duomenų registro atsiradimo, gali sugrįz ti į Lietuvos pasaulieč ių prančis konų 
ordiną pagal Načionaline s tarybos 2017 m. rugse jo 2 d. nutarimu Nr. 01-04-071 
nustatytą tvarką. 

 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos  
2017 m. rugsėjo 2 d. dokumentas Nr.01-04-072 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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