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 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
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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 – Gražina Stravinskaitė OFS (8 612 51367; strasile@gmail.čom ) 

 2017 m. rugse jį Kaune vykusi Lietuvos pasaulieč ių 
prančis konų ordino VI Načionaline  kapitula absoliuč ia balsų 
dauguma nusprende  steigti sekretoriato administratoriaus 
pareigybę, kuri bu tų is laikoma is  načionaline s brolijos narių 
aukų. Kapitula įgaliojo Načionalinę tarybą parengti ir 
patvirtinti pareiginius nuostatus bei suteike  teisę pasirinkti, 
priimti ir atleisti sekretoriato administratorių. Lietuvos 
pasaulieč ių prančis konų ordino sekretoriatas prade jo veikti 
nuo 2017 m. gruodz io 1 d., o jo administratore buvo 
įdarbinta Virginija Mičkute  OFŠ. Kapitulos sprendimu 

sekretoriato administratoriaus pareigybe s is laikymui kartą per metus 
brolijose bus renkama laisva metine  auka. Nuos irdz iai pras ome visų 
ordino brolių ir sesių pagal galimybes laisva auka priside ti prie Lietuvos 
pasaulieč ių prančis konų ordino sekretoriato administratoriaus pareigybe s 
is laikymo ir svarbių načionaline s brolijos darbų tęstinumo, kovo me nesį 
s iam tikslui brolijose renkant laisvas aukas ir jas pervedant į načionaline s 
brolijos sąskaitą (Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas, i.k 192084542; 
a/s LT28 7044 0600 0360 4017; AB SEB bankas, kodas 70440, aukos 
paskirtis – Sekretoriato išlaikymui). Vies pats teatlygina visiems, kurie prie 
ordino gyvybingumo prisidedate savo malda, auka ir darbu! 

 

Nuos irdz iai de kojame visiems, kurie iki geguz e s 1 d. paskirsite savo 
2 proč. gyventojų pajamų mokesč io Lietuvos pasaulieč ių prančis konų 
ordino veiklai. Pildydami formą FR0512, įveskite mu sų identifikačinį 
numerį 192084542. Detalesnę informačiją rasite internetiniame puslapyje 
www.ofs.lt. Jeigu turite klausimų ras ykite el. pas tu ofs.lietuvoje@gmail.com. 
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Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad visa Baz nyč ia pripaz intų dvasinio įz valgumo ugdymo svarbą 
asmenims ir bendruomene ms 
Pasauliečių pranciškonų ordino:  
 Uz  Š veičarijos, Rusijos ir Japonijos načionalines brolijas, uz  brolis ką ir 
pastoračinį vizitą Brazilijos načionaline je brolijoje. „Te ve mu sų..“ 
*** Uz  pasirengimą III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresui, kuris vyks 
2018 m. rugpju č io 20-26 d. Lietuvoje. 

MALDOS INTENCIJOS 

  „Būk pagarbintas, mano Viešpatie, su visa savo kūrinija“ 
 

Šv. Pranciškus Asyžietis 
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Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 

 Tema: Ekologinis atsivertimas 
 

 Brangu s broliai ir sese s, 
 

Mu sų s irdys kupinos dz iaugsmo, kad s ių metų rugpju č io 20-26 
dienomis susitiksime Lietuvoje, kur s vęsime III Ėuropos pasaulieč ių 
prančis konų ir prančis konis kojo jaunimo kongresą. Tai bus proga 
atgaivinti savąjį pas aukimą, sutvirtinti brolis kus rys ius ir atnaujinti 
pasiryz imą tarnauti Baz nyč iai ir maz iausiesiems, kuriais ypač  ru pintis 
kvieč ia tiek Vies pats Je zus Kristus, tiek s ventojo Prančis kaus pavyzdys. 

Atsimindami Dievo Ž odį, kuris sako, jog palaimingiau duoti negu imti, 
troks tame, kad s is kongresas ture tų konkretų vaisių, liudijantį mu sų 
solidarumą su vargstanč iaisiais. Kadangi kongreso tema yra „Kas tiki 
mane, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“ (Jn 7, 38), organizatoriai su 
CIOFŠ Prezidiumo nariais nusprende me atsigręz ti į ekologiją bei 
pamatinę z monių teisę į geriamąjį vandenį.  

Kaip ras o popiez ius Prančis kus enčiklikoje „Laudato Ši“, „prieiga prie 
saugaus geriamojo vandens yra esminė, pamatinė ir visuotinė žmogaus 
teisė, nes lemia žmogaus išgyvenimą ir todėl yra kitų žmogaus teisių 
vykdymo sąlyga. Šį pasaulį slegia didelė skola vargšams, stokojantiems 
prieigos prie geriamojo vandens“ (Laudato Ši, 30). 

Šuprasdami, jog nepaje gsime pade ti visiems, nutare me pirmiausia 
pagelbe ti „tikėjimo namiškiams“ (Gal 6, 10), tai yra Prančis konis kosios 
s eimos nariams is  Afrikos s alių. Į mu sų uz klausą atsiliepe  Ugandos, 
Žimbabve s ir Malavio načionaline s brolijos, nurodz iusios vietines 
brolijas, kurios patiria didelį vandens stygių. Vietos bendruomene s, 
įskaitant pasaulieč ius prančis konus, kasdien turi eiti po 4-5 km iki 
artimiausio vandens s altinio, daz nai serga ligomis, plintanč iomis per 
uz ters tą vandenį, neturi galimybe s u kininkauti ar pasistatyti troks tamus 
maldos namus. Apsvarstę jų pras ymus nusprende me rinkti le s as trims 
vandens gręz iniams.  

Tuo tikslu jau veikia interneto puslapis well4africa.eu, kuriame anglų ir 
lietuvių kalbomis trumpai pristatyta s i sočialine  akčija ir paramos 
laukianč ios bendruomene s bei sudaryta galimybe  patogiai paaukoti s iai 
iničiatyvai. Puslapyje taip pat bus matyti, kiek pinigų jau yra surinkta. 
Mu sų tikslas – surinkti le s ų trims vandens gręz iniams. Vienam gręz iniui 
su vandentiekio sistema įrengti reikalingi apie 38 000 Ėur. 
 Kvieč iame Ėuropos OFŠ ir Jaupra brolijas bu ti ku rybingas ir įvairiais 
bu dais priside ti prie s ios sočialine s akčijos, nebu tinai tiesiogine auka, bet 
ir savo darbu, dovanojant laiką, pardavine jant rankdarbius, rengiant  

tikslines muges ar kvieč iant įsitraukti kitas bendruomenes ir organizačijas. 
Gave nios laikas yra puikus metas apriboti asmeninius poreikius, kad 
galėtume geriau pasidalyti dvasinėmis bei medžiaginėmis gėrybėmis su 
broliais, pirmiausia su skurdžiausiais (plg. GK 15, 3). Vies pats teatlygina uz  
ju sų dosnumą! 

Kreipimasis į Europos Pranciškoniškąją šeimą 

 
Klausimai apmąstymui: 

1. Ar savo kasdieniame gyvenime apmąstau Baz nyč ios mokymą apie 
ekologiją, is de stytą enčiklikoje „Laudato Ši“? Kokių konkreč ių z ingsnių 
imuosi? 

2. Kaip mu sų brolija gali priside ti prie Ėuropos Prančis konis kosios 
s eimos iničiatyvos is kasti ge lo vandens gręz inius Afrikoje? 
 
Užduotis. De l savo brolijos dalyvavimo s ioje sočialine je iničiatyvoje 
susisiekite su Š ulinio akčijos koordinatore Monika Midveryte OFŠ 
(monikaofs@gmail.com, 8 678 22052). 
 
Nuolatinis ugdymas brolijose pagal encikliką LAUDATO SI 

 2015 m. birz elio 18 dieną popiez ius Prančis kus is leido 
savo ilgai ir kruops č iai ruos tą enčikliką „Laudato Si – apie 
rūpinimąsi bendraisiais namais“. Ėnčiklikos pirmieji z odz iai, 
pagal kuriuos pavadintas dokumentas, „Laudato Ši’“ paimti is  
„Ku rinijos giesme s“, kartais vadinamos „Šaule s giesme“, kurią 
pries  maz daug 800 metų paras e  s v. Prančis kus Asyz ietis. „Būk 
pagarbintas, mano Viešpatie, su visa savo kūrinija“, – skamba 
Prančis kaus giesme s z odz iai. Š i enčiklika – tai Baz nyč ios 

sočialinio mokymo dalis, kurioje aptariamas kriks č ionis kasis z mogaus 
santykis su ku rinija, integralioji ekologija ir ekologinis dvasingumas. 
Popiez ius Prančis kus, kaip visada is skirtinį de mesį skirdamas vargs ams, 
pabre z ia, jog de l klimato kaitos labiausiai kenč ia paz eidz iamiausios 
visuomene s grupe s ir vargingiausios valstybe s. Ėnčiklikoje kaip sektiną 
pavyzdį popiez ius Prančis kus ne kartą įvardija s v. Prančis kų Asyz ietį, tode l 
s i enčiklika yra ypač  aktuali visai Prančis konis kajai s eimai.  

Atsiliepiant į popiez iaus Prančis kaus raginimą gilintis į s ią temą ir 
perkelti enčiklikos turinį į savo kasdienį gyvenimą, Prančis konis kosios 
s eimos radijo laidos „Porčiunkule “ 2015-2016 m. sezone buvo 
transliuojama rubrika „Laudato Ši“. Visą s ios rubrikos tekstų arčhyvą rasite 
internete adresu: https://ofs.lt/ugdymo-medziaga/laudato-si. Kvieč iame 
OFŠ brolijų ugdymo magistrus s iuos tekstus naudoti nuolatiniam įz adus 
davusių narių ugdymui. 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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