
Pradėkime iš naujo, broliai! 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 51 (2018 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) 
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 – Gražina Stravinskaitė OFS (8 612 51367; strasile@gmail.čom ) 

 Tels ių regiono taryba vasario 10 d. Kretingoje organizuoja praktinį 
kursą ugdymo magistrams. Š is kursas atviras ir kitų regionų ugdytojams 
bei visiems amz inuosius įz adus davusiems nariams, kuriems ru pi ugdymo 
organizavimas brolijoje. Kurso trukme : 9.30-14.00 val. Uz sie mimus ves 
načionaline  ministre  Virginija Mičkute  OFŠ ir regionine  ugdymo magistre  
Rasa Lapiene  OFŠ. Reikia ture ti atspausdintą Načionalinę ugdymo 
programą ir jos priedus, ugdymo vadove lį „Pasiruos imas Paz adui“, savo 
brevijorių, uz ras us ir UŠB atmintinę. Kurso dalyviams numatyti bendri 
pietu s. Bu tina is ankstine  registračija į kursą iki vasario 3 d. el. pas tu:  
drungilas.jonas@gmail.com. Tel. pasiteirauti: 8 655 12556. 
 

Vasario 23-25 d. Kaune vyks metinis Lietuvos prančis konis kojo jaunimo 
susitikimas „Veni Šančte Špiritus“. Pras ome melstis uz  s į susitikimą ir 
paraginti jaunimą (nuo 14 iki 29 m.) registruotis į renginį iki vasario 16 d. 
internetiniame puslapyje www.jaupra.lt. 

 
 
 

 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad tie, kurių rankose yra turtine , politine  ar dvasine  galia, nesileistų 
uz valdomi korupčijos. 
Pasauliečių pranciškonų ordino:  
 Uz  brolis kus ir pastoračinius vizitus Kongo Demokratine s Respublikos 
ir Kipro načionaline se brolijose. „Te ve mu sų..“ 
*** Uz  pasirengimą III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresui, kuris vyks 2018 m. 
rugpju č io 20-26 d. Lietuvoje. 
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III EUROPOS OFS IR JAUPRA KONGRESO  
„Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“ (Jn 7, 38) 

LOGOTIPAS 
 

TAU Kryžius su žaizda turi trejopą simboliką: reis kia Kristų ir Jo z aizdas, 
s v. Prančis kų Asyz ietį ir jo stigmas, o taip pat Prančis konis kąją s eimą ir jos s irdį. 

Vanduo yra Š ventosios Dvasios simbolis. Šeptynios vandens srove s – tai 
septynios Š ventosios Dvasios dovanos: is mintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, 
z inojimas, maldingumas ir Dievo baime . Šavyje nepasiliekantis, bet is tekantis 
vanduo mums primena, kad tike jimas veda į konkreč ius meile s darbus, kaip 
III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongreso sočialine  akčija – is kasti ge lo vandens s ulinį 
mu sų broliams ir seserims Afrikoje. 

Geltona, žalia ir raudona yra valstybine s Lietuvos ve liavos spalvos. Geltona 
spalva reis kia saulę, s viesą ir gerovę, z alia simbolizuoja gamtos groz į, laisvę ir 
viltį, raudona – z emę, drąsą ir pralietą uz  Te vynę kraują. 2018 metais Lietuva 
s venč ia atkurtos valstybe s 100 metų jubiliejų. 

Kvadrato geometrine  forma simbolizuoja z emę. 
 

Logotipas sukurtas 2017 metais, patvirtintas III Europos OFS ir Jaupra kongreso 
darbo grupės. Logotipo autorius – br. Carlo Bertagnin OFM. 

MALDOS INTENCIJOS 
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UGDYMO MEDŽIAGA 
Tema: III Europos OFS ir Jaupra 

kongresas – jau šią vasarą Lietuvoje 
 

 2018 m. rugpjūčio 20-26 d. Kaune, 
Lietuvoje vyks III Europos OFS ir Jaupra 
kongresas. CIOFS Prezidiumas jau antrą kartą 
patiki Lietuvos Pranciškoniškajai šeimai 

organizuoti tarptautinį renginį. Dar gyvi nuostabūs prisiminimai iš V Europos 
Jaupra kongreso „Per kankinystę į Prisikėlimą“, vykusio 2009 metais Lietuvoje. 

 

OFS ir Jaupra kongresų istorija 
Ėuropoje jau vyko du bendri pasaulieč ių prančis konų ir prančis konis kojo 

jaunimo kongresai. I Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresas „Duc in altum“ (Lk 5, 4) 
vyko 2012 m. liepos 9-15 d. Lizje, Pranču zijoje. Iki tol Ėuropoje vykdavo tik 
tarptautiniai prančis konis kojo jaunimo kongresai. II Ėuropos OFŠ ir Jaupra 
kongresas „Elkitės, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti“ (Ef 4,1) 
vyko 2015 m. rugpju č io 17-23 d. Mostare, Bosnijoje ir Herčegovinoje.  
Kongreso tema – Jn 7, 38 

III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongreso tema pasirinkta Ėvangelijos pagal Joną 
eilute : „Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“ (Jn 7, 38). 
Mylimi Prančis konis kosios s eimos broliai ir seserys, ko s iandien labiausiai 
troks tame? Kartu su mu sų serafis kuoju Te vu Prančis kumi, kuris Reguloje 
ras e  broliams: „Labiau uz  viską troks kite Dievo Dvasios ir jos s vento 
veikimo“, esame tikri, kad Š ventoji Dvasia yra vienintelis atsakymas į visus 
s iandienius Prančis konis kosios s eimos is s u kius. Mes is  tiesų tikime, kad s is 
Kongresas gali tapti tikru dvasiniu Ėuropos OFŠ ir Jaupra brolijų 
atsinaujinimu – tikromis naujosiomis Šekmine mis. Ateik, Š ventoji Dvasia! 
Kongreso tikslai 

Prančis konis koji s eima kaip ir visa Katalikų Baz nyč ia Ėuropoje is gyvena 
tike jimo krizę, tode l stiprios vietine s bendruomene s – kaip OFŠ ir Jaupra 
brolijos, yra gyvybis kai svarbios. Ėuropos Prančis konis koji s eima turi 
atnaujinti įsipareigojimą s v. Prančis kaus Asyz ieč io misijai – „Eik ir atstatyk 
mano namus, kurie, kaip matai, griūva“. Š iandien turime autentis kai liudyti 
pasauliui mu sų vienybę su Katalikų Baz nyč ia: kaip liudijame (martyria), kaip 
s venč iame (liturgia) ir kaip tarnaujame (diakonia).  

Pagrindinis Kongreso tikslas – kad atvykę načionalinių brolijų lyderiai 
kartu is gyventų tikro dvasinio atsivertimo, tike jimo skelbimo ir meile s darbų 
patirtį. Tikime s, kad s i patirtis įkve ps visas Ėuropos OFŠ ir Jaupra brolijas 
įsipareigoti intensyviam maldos gyvenimui ir kasdieniam atsivertimui, 
tiesiogine ms evangelizačine ms misijoms ir aktyvioms sočialine ms 
tarnyste ms visuomene je. Kiti Kongreso tikslai yra OFŠ Regulos 40 metų 
jubiliejaus mine jimas, Prančis konis kosios s eimos vienybe s liudijimas, 
pasidalijimas gyvenimu ir patirtimi, OFŠ ir Jaupra brolyste s s vente  bei 
prančis konis ko pas aukimo, vedanč io į konkreč ius darbus, paz inimas.  

Kongresui labai svarbus ir ekologinio atsivertimo bei solidarumo su vargs ais 
liudijimas. Visos Ėuropos OFŠ ir Jaupra načionaline s brolijos bus pakviestos 
rinkti le s as trijų s ulinių Afrikoje – Ugandoje, Zimbabve je ir Malavyje, is kasimui. 
Š ioje sočialine je akčijoje kvieč iamos dalyvauti visų lygių OFŠ ir Jaupra brolijos. 

Kadangi s iemet Lietuva s venč ia savo valstybe s atku rimo Š imtmetį, o taip pat 
Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globe jos, 300 metų jubiliejų, Lietuvos OFŠ ir 
Jaupra načionaline ms brolijoms bus garbe  tarptautiniams sveč iams pristatyti 
Lietuvą ir pasidalinti lietuvis komis liaudies pamaldumo tradičijomis. 
Kongreso programa 

Kongrese laukiama apie 200 dalyvių is  įvairių Ėuropos valstybių. Pakviesti 
5 atstovai is  kiekvienos načionaline s OFŠ brolijos: načionalinis ministras, CIOFŠ 
narys, načionalinis ugdymo magistras, načionalinis brolis kas vadovas ir 
načionalinis dvasinis asistentas, bei 4 atstovai is  kiekvienos načionaline s Jaupra 
brolijos: načionalinis prezidentas, tarptautinis delegatas, načionalinis 
atsakingasis uz  ugdymą ir načionalinis dvasinis asistentas. 

III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresas vyks įvairiose Lietuvos vietose: Kaune, 
Š iluvoje, Kryz ių kalne, Kretingoje, Z emaič ių Kalvarijoje, Vilniuje, Trakuose ir kt. 
Kongreso programoje numatytos kasdiene s s v. Mis ios, maldos ir s lovinimo 
laikas, mokymai ir darbo grupe s, Tautų vakaras, Ėuropos Prančis konis kosios 
s eimos kryz iaus pas ventinimas, Kalvarijos kalnai, sočialine s tarnyste s, 
evangelizačine s misijos ir ekskursijos Vilniuje – Dievo Gailestingumo mieste. 
Kongreso dalyviai Lietuvoje aplankys visas pagrindines Dievo Motinos 
s ventoves: Š iluvą, Aus ros Vartus, Trakus ir Z emaič ių Kalvariją. 
Dievo Motinos ikona 

Mergele  Marija yra tobulas pavyzdys tikinč iojo, is  kurio vidaus plu sta gyvojo 
vandens srove s. Š v. Prančis kus ją apgaube  neapsakoma meile ir paskyre  savo 
s eimos Globe ja ir Uz tare ja, tode l Kongresui gaminama spečiali Dievo Motinos 
ikona. Prade dama nuo Lietuvos brolijų, ikona keliaus ir po kitas s alis su misija – 
platinti Ėuropoje pamaldumą Dievo Motinai ir 7 dz iaugsmų roz inio maldą. 
Himno konkursas 

Iki 2018 m. kovo 1 d. pratęstas  III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongreso himno 
konkursas. Jo nuostatus galima rasti internetiniame puslapyje: www.ofs.lt.  
Informacija internete 

Daugiau informačijos apie arte jantį III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresą 
galima rasti internetiniame puslapyje www.ofs.lt/congress arba FB puslapyje: 
fb.com/OFSYouFraCongress2018. 
Kongreso organizatoriai 

Kongreso komitetą sudaro 23 Lietuvos organizačine s grupe s nariai ir 5 
CIOFŠ Prezidiumo atstovai: generalinis ministras Tibor Kauser OFŠ, tarptautine  
Jaupra koordinatore  Andrea Odak OFŠ, uz  I Ėuropos regioną atsakinga Ana 
Fruk OFŠ, uz  II Ėuropos regioną atsakingas Attilio Galimberti OFŠ ir generalinis 
dvasinis asistentas br. Amando Trujillo Cano TOR.  

Patikime s į Kongresą motinis kam Mergele s Marijos uz tarimui. Dievo Motina, 
Prančis konis kosios s eimos Karaliene, melski uz  mus! Veni Šančte Špiritus! 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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