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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 diak. 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.čom) 
Načionaline  ekonome  Natalija Verbickienė OFS (8 683 51789; natalija.verbičkiene@gmail.čom) 
Načionaline  brolis ka vadove  Ilona Keruckienė OFS (8 601 87818; ilonakeručkiene@gmail.čom) 
Načionaline  Jaupra prezidente  Karolina Sutkutė (8 690 39722; sutkute.karolina@gmail.čom) 
Načionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM (8 698 05526; antanasofm@gmail.čom) 
Načionalinis dvasinis asistentas br. Piotr Strocen OFM Conv (8 601 74406; piotrstročen@tlen.pl ) 
Regionų ministrai: 
Tels ių regiono – Jonas Drungilas OFS (8 655 12556; drungilas.jonas@gmail.čom) 
Paneve z io regiono – Rasa Mačiulionienė OFS (8 656 61786; rmačiul@gmail.čom) 
Vilniaus regiono – Algimantas Andziulis OFS (8 614 50935; algandziulis@gmail.čom) 
Kauno regiono – Marijona Sinkevičienė OFS (8 658 83586; marsinkev@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 ) 

Lenkijos Š v. Maksimilijono Marijos Kolbe s provinčijos ministras br. Jan 
Mačiejowski OFM Conv paskyre  br. Piotr Štročen OFM Conv Lietuvos 
pasaulieč ių prančis konų ordino načionaliniu dvasiniu asistentu. Mu sų 
načionalinei brolijai nuo spalio 15 d. dvasinę asistenčiją kolegialiai teikia 
dvi Pirmojo Ordino s akos, o Načionalinei tarybai priklauso du načionaliniai 
dvasiniai asistentai: br. Antanas Bluz as OFM ir br. Piotr Štročen OFM Conv.  

 

Gruodz io 17 d. Klaipe dos Š v. Marijos Magdaliete s brolijoje vyks 
amz inųjų įz adų s vente . Pradz ia – 15 val. Klaipe dos Š v. Prančis kaus 
Asyz ieč io koplyč ioje (Šavanorių g. 4). Kvieč iame dalyvauti ir uz tarti malda!  

 

 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.  

 

Iki gruodz io 15 d. vyksta prančis konis kas prakarte lių konkursas 
„Pasitik Ku dike lį Je zų su s v. Prančis kumi“. Prakarte les galima pristatyti į 
organizatorių nurodytas vietas Vilniuje, Kaune, Klaipe doje, Kretingoje, 
Pakutuve nuose, Kryz ių kalne, Paneve z yje ir Marijampole je. Daugiau 
informačijos apie konkursą ir jo nuostatus galima rasti Facebook puslapyje 
@prakarteliukonkursas ir interneto puslapyje www.ofm.lt. 

 

Šventojo Tėvo Pranciškaus:  
Uz  senyvo amz iaus z mones, kad jie, savo s eimų ir kriks č ionis kų 

bendruomenių remiami, savo is mintimi ir patirtimi priside tų prie tike jimo 
liudijimo ir ateities kartų ugdymo.  
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ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solidarumo akcija „Padovanok plytą Alepui šv. Kalėdų proga“ 
 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordinas ir Lietuvos prančis konis kojo jaunimo brolija 
kartu su Š ventosios Ž eme s komisariatu iki s v. Kale dų skelbia solidarumo akčiją 
„Padovanok plytą Alepui s v. Kale dų proga“. 

Pries  karą Alepo mieste, Širijoje gyveno daugiau nei 150 tu kstanč ių kriks č ionių, o 
s iandien jų te ra likę vos 30 tu kstanč ių. Vis de lto pastaraisiais me nesiais dalis kriks č ionių 
s eimų po truputį grįz ta į savo gimtąjį miestą. Alepe tarnaujantys maz esnieji broliai 
stengiasi pade ti z mone ms sugrįz ti į normalų gyvenimą – brolių ru pesč iu s iemet buvo 
atstatyti 95 namai, o suremontuoti net 233 namai. Tiesa, tu kstanč iai pras ymų vis dar laukia 
savo eile s, nes vieno namo atstatymas kainuoja apie 3000 eurų. Šuniokotame ir griuve sių 
kru va paverstame Alepo mieste s iandien yra įkalinti tie, kurie neture jo galimybių is  jo 
pabe gti ir patyre  nuolatinį raketų pavojų, gyveno antisanitarine mis sąlygomis, kente  
maisto ir vandens stygių, o s iandien ne tik stokoja elektros, geriamo vandens ir vaistų, bet 
ir nebeturi savo namų.  

„Po 6,5 metų trukusio karo į Alepą  pagaliau sugrįžo taika. Tik miestas, kuris anksčiau 
buvo vadinamas vienu gražiausių pasaulyje, šiandien yra nuniokotas ir paverstas griuvėsių 
kapinynu. Tam, kad padėtume daug iškentėjusiems Alepo žmonėms ir jų miestui kurti ateitį, 
šiandien pirmiausia turime padovanoti jiems namus. Be namų Alepas praras savo viltį ir į jį 
niekada daugiau nesugrįš gyvenimas. Mūsų vienų pastangų nebepakanka, todėl šiandien 
kreipiuosi prašydamas jūsų jautrumo ir dosnumo: „Padovanokite po plytą Alepui!“ Mes, 
pranciškonai, esame dėkingi, nes su jūsų pagalba galėsime atstatyti Alepą ir padovanoti ateitį 
Sirijai, kuri yra antrasis krikščionybės lopšys. Grąžinkime namus tiems, kurie liko gyventi 
griuvėsiuose! Iš anksto dėkoju už tai, ką padarysite dėl mūsų, linkėdamas ramybės jums ir 
jūsų mylimiems“, – ras o Alepo klebonas br. Ibrahim Alsabagh OFM.  

Atsiliepdami į s į pras ymą, kvieč iame pasaulieč ius prančis konus, prančis konis kąjį 
jaunimą ir visus geros valios z mones iki gruodžio 24 dienos pervesti auką į sąskaitą 
(Kretingos Apreis kimo vienuolynas, į. k.  191153971, sąsk. nr. LT044010041800032317, 
AB DnB bankas, kodas 40100), nurodant aukos paskirtį: „Alepo atstatymui“. Šurinktos 
aukos bus tiesiogiai perduotos Š ventosios Ž eme s prančis konų kustodijai. Vies pats 
teatlygina uz  Ju sų gerumą! 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino ir 
 Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinės tarybos 

MALDOS INTENCIJOS 
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UGDYMO MEDŽIAGA 
Tema: Manuela Mattioli –  

pasaulietė pranciškonė, pažymėjusi epochą 
 

 Lapkričio 3 d. suėjo 25 metai, kai į Viešpaties namus iškeliavo 
pirmoji Pasauliečių pranciškonų ordino generalinė ministrė 
Manuela Mattioli OFS. XV Generalinės kapitulos metu paminėtos 
jos mirties metinės ir pristatyta nauja biografija „M. Mattioli: 
pasaulietė pranciškonė, pažymėjusi epochą“. Ši knyga atskleidžia 
jos neįkainojamą indėlį reformuojant nuo laiko dvasios atsilikusį 

ir nuo savo šaknų nutolusį tuometinį Trečiąjį ordiną, kuris jos pastangomis tapo 
vieninga pasauline šeima, atsiliepusia į Vatikano II Susirinkimo dvasią. Biografija 
taip pat atskleidžia jos šventumą, didelę meilę Jėzui ir šv. Pranciškui. 

 

Vaikystė ir emigracija į Venesuelą 
Manuela Mattioli gime  1936 m. lapkrič io 18 d. Florenčijoje, tikinč ių te vų 

s eimoje, ir prae jus vos 6 dienoms buvo pakriks tyta. Nuo penkerių metų prade jo 
lankyti katalikis ką mokyklą, o Pirmąją Komuniją ir Šutvirtinimą prie me  s es erių. 
Manuela mate  skaudz ias II Pasaulinio karo pasekmes, palikusias rys kų pe dsaką 
jos dvasiniame gyvenime. Karo nualintoje Florenčijoje is tisos s eimos slankiojo 
gatve mis ies kodamos, ką įde ti į tus č ius skrandz ius. Tike tina, kad ir pač ios 
Manuelos s eima is gyveno skurdą, nes 1950 m. kartu su te vais ji emigravo į 
Venesuelą. C ia se kmingai tęse  mokslus, is moko ispanų, anglų ir pranču zų kalbas, 
kurios ve liau praverte  vykstant į brolis kus vizitus visame pasaulyje, kur gale jo 
susikalbe ti bet kuria is  4 ofičialių ordino kalbų. Šulaukusi beveik as tuoniolikos ir 
nore dama pade ti te vams, įsidarbino Mendozos nekilnojamojo turto įmone je. C ia 
dirbo iki pat mirties ir tapo artima Mendozų s eimos drauge bei patike tine. Š is 
artimas rys ys ve liau labai pasitarnavo tapus OFŠ tarptautine prezidente (po to 
generaline ministre), nes Manuela ture jo lankstų grafiką ir gale jo derinti 
profesines pareigas su tarnyste mis ordine bei gausybe tarptautinių renginių. Per 
20 savo tarnyste s metų ji aplanke  brolijas ne tik Pietų Amerikoje, bet ir Afrikoje, 
Azijoje ir Okeanijoje. Š ioms tolimoms kelione ms tarptautine s brolijos iz de visai 
nebuvo pinigų, tode l didz iąją dalį kelionių ji apmoke davo is  savo kis ene s.  
Pažintis su šv. Pranciškumi 

Manuela dienomis dirbo, vakarais studijavo universitete, tode l darbo savaite s 
bu davo įtemptos ir varginanč ios. Daugumą savaitgalių ji paskirdavo sočialinei 
tarnystei su imigrantais is  Italijos ir Ispanijos, nes puikiai suprato jų situačiją ir 
moke jo kalbą. Manuela neapsiribojo migrantais – kartu su drauge Marija Porras 
lankydavo nepagydomus ligonius ir s velnumu bei paguodos z odz iais pade davo 
jiems nors trumpam uz simirs ti. Kartais drauge s dalyvaudavo rekolekčijose arba 
atsinaujinimo dienose, bet, kaip liudijo pati Manuela, tos dvasine s patirtys iki 
galo nepripildydavo jos s irdies. Tuo metu ji ies kojo savo gyvenimo kelio ir 
pas aukimo. Lu z is įvyko susipaz inus su kapučinu P. Manuel Gonzalez, kuris labai 
myle jo ir populiarino Pasaulieč ių prančis konų ordiną. Tarp jų uz simezge  artima 
draugyste , daugybę valandų jie kalbe davosi apie s v. Prančis kų ir OFŠ. Neilgai 
trukus, 1960 m. geguz e s 21 dieną, Manuela Mattioli dave  amz inuosius įz adus 
Pasaulieč ių prančis konų ordine, nesulaukusi ne  22 metų amz iaus.  

Pirmoji OFS generalinė ministrė 
Neprae jus metams nuo įz adų, atpaz inusi neeilinį Manuelos talentą brolijos 

taryba paskyre  ją atsakinga uz  kandidatų ugdymą. Ji tapo 1961 m. prade to leisti 
me nras č io „Šerafis kieji idealai“ redaktore. Š is laikras tis pasiekdavo OFŠ brolijas 
Pietų ir Centrine je Amerikoje ir tapo jungtimi tarp OFM, OFM Conv ir OFM Cap 
priklausiusių brolijų. 1968 m., įgyvendindami Vatikano II Šusirinkimo gaires, 
generaliniai asistentai suformavo komisiją perz iu re ti OFŠ teisinius dokumentus ir 
prade ti ruos ti naują Regulą. Š iai komisijai priklause  OFŠ atstovai is  įvairių pasaulio 
regionų, o nuo Centrine s ir Pietų Amerikos buvo paskirta Manuela Mattioli. Tai 
liudija, kokia z inoma ji jau buvo tarp pasaulieč ių prančis konų savo z emyne.  

Dar pries  Vatikano II Šusirinkimą OFŠ brolijos, supratusios savo čharizmą ir 
tapatybę, nore jo aktualizuoti ordino teisinius dokumentus, kad visos vietine s 
brolijos atnaujintų veikimą sočialine je aplinkoje ir labiau atlieptų į laiko dvasią bei 
visuomene s poreikius. Taigi Vatikano II Šusirinkimas dave  postu mį s iai giliai ordino 
transformačijai. Prančis konų generaliniai ministrai suprato, jog esmine  pertvarka 
nebus įmanoma nesuvienijus OFŠ valdymo, kuris tuo metu buvo fragmentuotas ir 
priklause  nuo 4 prančis konų ordinų s akų. Kapučinai, prie kurių veike  Manuelos 
brolija, pirmieji suteike  OFŠ visis ką autonomiją ir iničijavo Tarptautine s tarybos 
suku rimą. Jie pakviete  načionalines brolijas teikti kandidatus ir 1969 m. 
rugpju č io 25 d. paskelbe  apie Prezidiumo įsteigimą, kurio pirmąja prezidente tapo 
Manuela Mattioli OFŠ. Apstulbusi de l s io paskyrimo Manuela dienoras tyje ras e : „Kai 
yra tiek gerų, drąsių ir puikiai pasiruošusių tretininkų, jie renkasi tokią skruzdėlytę! 
Tiesa, kuo menkesnis instrumentas, tuo labiau suspindi Dievo garbė, tačiau bijau, kad 
instrumento mažumas ir niekingumas nesutrukdytų Dievo darbams“. Ve liau 
s v. Prančis kaus pavyzdz iu atsivertusi Ėvangeliją ir ten radusi paguodą ras e : „Jeigu 
Jis yra su mumis, tai užtenka tikinčios moters, kuri intensyviai gyventų tikėjimu ir 
pasiraitotų rankas darbui“. Kapučinams įsteigus tarptautinį Prezidiumą, praside jo 
z ingsniai viso OFŠ vienybe s link. Po keleto tarptautinių kongresų, 4 prančis konų 
generaliniai ministrai 1973 m. spalio 4 d. pasiras e  dekretą, kuriuo buvo įsteigta 
bendra Tarptautine  OFŠ taryba, o jos ministre paskirta Manuela Mattioli OFŠ. 
Manuela Mattioli – maldos moteris 

Manuelos je gų s altinis ir sielos maistas buvo kasdiene  Ėučharistija. Kiekvieną 
rytą ji prade davo Valandų liturgijos rytmetine malda, o po jos s vęsdavo Mis ias savo 
parapijoje. Gyvenimo gale, stipriai pakirsta ligos, tik nez emis komis pastangomis 
nueidavo į baz nyč ią. Dvasios te vui patarus neeikvoti je gų ir kasdien neiti į baz nyč ią, 
nes galįs atnes ti Š venč iausiąjį į namus, Manuela atsake : „Tėve, leiskite man dalyvauti 
Mišiose ir Komunijoje, tai yra mano gyvenimo centras“. Vienybe  su Je zumi veike  ir jos 
santykius su aplinkiniais. Ji vienodai de mesingai klausydavosi kiekvieno z mogaus – 
nesvarbu, ar tai bu tų načionalinis ministras, ar nepaz įstamas vietine s brolijos 
narys. Taip Manuela sugebe davo prakalbinti net pač ius droviausius, kurie paprastai 
nedrįsdavo kis tis ir nuomonę pasilaikydavo sau. Šavo dienoras tyje ji ras e : „Galbūt 
kai kas pavydi generalinės ministrės gyvenimo stiliaus, nes daug keliauju, turiu 
galimybę aplankyti tolimas ir egzotiškas šalis, bendrauti su svarbiais asmenimis iš 
skirtingų kultūrų. O aš pavydžiu klauzūrinei vienuolei, kuri savo celėje ar koplyčioje 
gali mėgautis saldžiais ir giliais pokalbiais su Viešpačiu“. [tęsinys kitame  numeryje] 

 
 

Parengė Monika Midverytė OFS 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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