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 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 48 (2017 m. lapkritis) 

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 15-17 d. Kaune vykusi VI Lietuvos pasaulieč ių 
prančis konų ordino Načionaline  kapitula nusprende , kad 
načionaline s brolijos prioritetai 2017-2020 metams bus 
ugdymas, pastoračiniai ir brolis ki vizitai, is orine  ir vidine  

komunikačija, rys iai su prančis konis kuoju jaunimu, III Ėuropos OFŠ ir 
Jaupra kongreso organizavimas, dokumentų leidyba ir dvasine s 
asistenčijos kokybe s gerinimas. Buvo sudarytas Lietuvos pasaulieč ių 
prančis konų ordino 2018 m. veiklos planas: 
Šausio 12-14 d. Kretingoje vyks ugdymo seminaras OFŠ ir Jaupra 

dvasiniams asistentams  (data preliminari ir gali keistis).  
Vasario 23-25 d. Kaune vyks metinis Lietuvos prančis konis kojo jaunimo 

susitikimas. 
Balandz io 21 d. Marijampole je vyks VI Načionalinis ugdymo seminaras . 
Liepos 6-8 d. Pakutuve nuose vyks OFŠ ir Jaupra „Palapinių stovykla“. 
Rugpju č io 20-26 d. Lietuvoje vyks III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresas 

„Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“ (Jn 7, 38). 
Špalio 24 – lapkrič io 4 d. vyks OFŠ ir Jaupra rekolekčijos – piligrimine  

kelione  į Š ventąją Ž emę. 
 

 Paskelbtas III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongreso 
himno konkursas. Tarptautinis kongresas vyks 
2018 m. rugpju c io 20-26 d. Lietuvoje, jame laukiama 
apie 200 dalyvių is  įvairių Ėuropos valstybių. 
Kongreso tema: „Kas tiki mane, is  to vidaus plu s 
gyvojo vandens srove s“ (Jn 7, 38). Konkursiniai 

ku riniai priimami iki 2018 m. sausio 15 dienos. Himno konkurso nuostatus 
galima rasti internetiniame puslapyje: www.ofs.lt. Kviec iame dalyvauti! 
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Šv. Elžbieta Vengrė (1207-1231) 
Pasaulietė pranciškonė. Minima lapkričio 17 dieną. 

 
 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Uz  Azijos kriks č ionis, kad jie, z odz iais ir darbais liudydami Ėvangeliją, 
skatintų dialogą, taiką ir abipusį supratimą, ypač  su kitų religijų atstovais. 
Pasauliečių pranciškonų ordino:  
 Uz  CIOFŠ Prezidiumą, Generalinę Kapitulą, mu sų is keliavusius brolius 
ir seseris, uz  Malavio načionalinę broliją „Te ve mu sų..“ 
*** 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. 

MALDOS INTENCIJOS 
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UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: BAŽNYČIA – VISUS MYLINTI MOTINA  
 

 Spalio 11 dieną minėjome šventąjį popiežių Joną XXIII, 
kurį Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas yra pasirinkęs 
savo nacionalinės brolijos dangiškuoju globėju. „Papa buono“ 
arba geruoju tėvu žmonių vadintas Angello Giuseppe Ronkalli 
labiausiai žinomas kaip popiežius, sušaukęs Katalikų 
Bažnyčią atnaujinusį visuotinį Vatikano II Susirinkimą. 
Pranciškoniškosios šeimos misija tarnauti griūvančios 
Bažnyčios atstatymui yra tokia artima popiežiui Jonui XXIII, 
kuris buvo ir pasaulietis pranciškonas. 
 

Š ventoji motina Baz nyč ia dz iaugiasi, su ypatinga Dievo apvaizdos pagalba 
sulaukusi taip troks tos dienos, kai is kilmingai prasideda visuotinis Vatikano II 
Šusirinkimas, č ia, prie s v. Petro kapo, globojant Š venč iausiajai Mergelei, kurios 
dievis kosios Motinyste s s ventę s iandien dz iaugsmingai s venč iame. 

Dvides imč iai amz ių prae jus, z monija vis dar susiduria su beveik tokiomis 
pač iomis sunkiausiomis situačijomis ir problemomis. Is  tiesų, Kristus visada 
lieka istorijos ir gyvenimo čentras: z mone s arba renkasi jį ir jo Baz nyč ią ir gali 
dz iaugtis s viesa, gerumu, teisinga tvarka bei taikos ge riu; arba gyvena be jo ar 
kovoja su juo ir sąmoningai lieka uz  Baz nyč ios ribų. Tode l tarp jų kyla 
sumis imas, sunke ja tarpusavio santykiai, gresia kruvinų karų pavojus. 

Pradedant visuotinį Vatikano II Šusirinkimą yra ais kiau nei bet kada, kad 
Vies paties tiesa lieka per amz ius. Is  tikrųjų matome, kad amz iams be gant randasi 
viena kitai pries taraujanč ios z monių nuomone s, ir daz nai klaidos is nyksta vos 
atsiradusios, kaip saule s is sklaidytas ru kas. 

Baz nyč ia visuomet yra nusistač iusi pries  klaidas: ne sykį yra jas pasmerkusi, 
net itin griez tai. Tač iau s iais laikais Kristaus Šuz ade tine  yra linkusi pasitelkti 
gailestingumo vaistus, o ne griez tumo ginklus. Ji mano, kad į s iandienos 
poreikius atsiliepti reikia veikiau ais kiai is de stant savo mokymą, o ne smerkiant. 
Ne tode l, kad nebu tų klaidingų mokymų, nuomonių, pavojų, kurių reike tų 
saugotis ir jiems pries intis, bet tode l, kad jie visi taip atvirai pries tarauja 
teisingiems padorumo prinčipams ir jau dave  tokių mirtinai nuodingų vaisių, jog 
s iandien, atrodo, z mone s patys ima juos smerkti. Tai ypač  susiję su tokiu 
gyvenimo bu du, kuriuo paniekinamas Dievas ir jo Įstatymas, pernelyg 
pasikliaujama tečhnikos paz anga, z mogaus gerove   grindz iama vien gyvenimo 
patogumais. Jie vis labiau suvokia, kad z mogaus asmens orumas ir jo prigimtinis 
tobulumas yra labai svarbu s ir nelengvai įgyvendinami. 
 Švarbu, kad is  patirties jie is moko, jog kitiems rodoma is orine  prievarta, 
ginklų galia, politinis dominavimas visis kai nepaje gia į gera is spręsti sunkiausių 
juos kankinanč ių problemų.  Ėsant tokiai pade č iai, Katalikų Baz nyč ia s iuo savo 
visuotinių Šusirinkimu tarytum is kelia katalikis kosios tiesos s vyturį ir visiems 
pasirodo kaip meilinga motina, maloni, kantri, gailestinga ir gera savo 
atsiskyrusiems vaikams. Daugybe s sunkumų varginamai z monijai ji sako tą patį, 
ką Petras is maldos pras iusiam vargs ui: Sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, 
tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu kelkis ir vaikščiok! Kitaip tariant, mu sų  

laikų z mone ms Baz nyč ia siu lo ne z u stanč ius turtus, z ada ne vien z emis ką laimę, o 
dalija antgamtine s malone s turtus, kurie, is auks tindami z mones ir suteikdami jiems 
Dievo vaikų garbę, yra galinga apsauga bei pagalba, jų gyvenimą daranti 
ž moniš kešnį. Baž nyč ia atveria š altiniuš šavo vaišingoš doktrinoš, šu kuria, Krištauš 
s viesos aps viesti, z mone s paje gia iki galo suvokti, kas jie is  tikrųjų yra, kokia garbe 
apdovanoti ir kokio tikslo turi siekti. Galiausiai per savo vaikus ji visur parodo 
kriks č ionis kos meile s didybę, nes niekas kitas taip tvirtai kaip s i meile  nesunaikina 
nesantaikos se klų, niekas taip veiksmingai neskatina sutarimo, teisingos taikos ir 
visų brolis ko rys io. 
 

Iš šventojo popiežiaus Jono XXIII pamokslo, sakyto atidarant Vatikano II Susirinkimą 
 

Vatikano II Susirinkimas (1962-1965 m.) 
1962 m. spalio 11 d., stebint viso pasaulio z iniasklaidai, Romoje is kilmingai 

praside jo Vatikano II Šusirinkimas. Nors buvo spe liota, kad tai bus 1870 m. de l 
istorinių aplinkybių nutraukto Vatikano I Šusirinkimo tąsa, netrukus suprasta, 
kad naujasis susirinkimas kelia ne XIX a., o savo laiko problemas. Nuo 1959 m., 
kai Jonas XXIII paskelbe  apie savo intenčiją sus aukti susirinkimą, netru ko 
skeptičizmo, tač iau pustreč io tu kstanč io vyskupų prade jus pirmąją Šusirinkimo 
sesiją, pesimizmą pakeite  entuziazmas. Ėpiskopatai is  viso pasaulio ture jo ką 
pasakyti. Šusirinkimo te vams buvo pateikta daugybe  dokumentų, klausimų ir 
projektų. Is kilo naujos figu ros, nauji veidai, internačionalizavosi Romos Kurija. 
Šusirinkimas Jonui XXIII suteike  vies osios nuomone s palaikymą ir milz inis ką 
moralinį svorį, su kuriuo jis gale jo tarpininkauti JAV ir Šovietų Šąjungos 
konflikte de l raketų Kuboje 1962 m. spalį. Vatikano II Šusirinkimui galima 
pritaikyti tokią metaforą: tai dar vienas akmuo, įmu rytas į pries  2000 metų 
prade tą statyti Baz nyč ios katedrą. Šusirinkimo te vai prie me  16 neįkainojamos 
verte s dokumentų, nors ir tenka apgailestauti, kad maz ai kas juos perskaite  
kaip organis ką visumą. Dvi konstitučijos – apie Baz nyč ią „Lumen Gentium“ ir 
apie Apreis kimą „Dei Verbum“ yra Šusirinkimo mokymo as is. Daug atgarsių 
sulauke  deklaračija apie religijos laisvę. Posusirinkiminis periodas buvo 
lydimas įvairių jausmų: nusivyle  tie, kurie gyveno kultu rine s revoliučijos 
aistromis ir tike josi is  Baz nyč ios visis ko morale s liberalizavimo. Jų akyse 
Šusirinkimas, ypač  po enčiklikos „Humanae vitae“ 1968 m., tapo „nevykusiu“. 
Kiti, iki galo nesupratę Vatikano II Šusirinkimo visumos, prade jo eksperimentus 
su liturgija ar teologija, neretai neleistinai perz engdami ribas. Tad 
posusirinkiminiams popiez iams teko uz davinys interpretuoti Vatikano II 
Šusirinkimo mokymą, koreguoti padarytas klaidas, ple toti naujas įz valgas.  

 

Parengta pagal Vatikano radiją  

Klausimai apmąstymui: 
 1. Pasidalinkite, kokios s v.Jono XXIII įz valgos jums atrodo aktualios ir s iandien. 
 2. Kaip kartu su brolija gale tume paz inti Vatikano II Susirinkimo lobius? 
    

Šventasis Raštas, Pranciškoniškieji šaltiniai ir kita naudinga literatūra:   
 Apd 3, 1-10;  OFŠ Regula, 6 st.; Generaline s Konstitučijos, 17 st. 
 R. R. Gaillardetz, C. Ė. Clifford. Raktas į Vatikano II Šusirinkimo mokymą. 
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