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 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 56 (2018 m. liepa) 

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 ) 

 III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongreso himno konkursą laime jo ku rinys 
„Rivers of Living Water“ (z odz ių ir muzikos autorius – Vičtor Frančis OFŠ is  
Gibraltaro Dievo Gailestingumo brolijos). Laime tą piniginį prizą (300 Ėur) 
himno autorius paskyre  sočialinei akčijai „Well4Afriča“.  

 

 Lietuvoje ir  Ėuropoje tęsiasi sočialine  akčija 
„Well4Afriča“ (Š ulinys Afrikai), skirta surinkti le s ų 
vandens gręz iniams Ugandos, Zimbabve s ir Malavio 
kaimuose. Priside ti prie akčijos galima pervedant auką 

interneto puslapyje well4africa.eu arba įsigyjant spečialų sočialine s akčijos 
puodelį (auka uz  juodą arba me lyną puodelį nuo 6 Ėur). Pras ome visas OFŠ 
brolijas aktyviai priside ti, platinant akčijos puodelius. Daugiau informačijos –  
tel. 8 686 16868 arba el. pas tu: r.galminas@gmail.com. Tegul mu sų 
prančis konis kas pas aukimas veda į konkreč ius meile s darbus! 

 

Vilniaus regiono brolija kvieč ia pasaulieč ius prančis konus liepos 6 d., 
penktadienį, kartu eiti Vilniaus Jeruzale s Kalvarijų Kryz iaus kelią. Kryz iaus 
kelio pradz ia – 15 val. nuo Š vč . Mergele s Marijos Šopulingosios koplyč ios, 
s v. Mis ios – 19 val. Vilniaus Kalvarijų Š v. Kryz iaus Atradimo baz nyč ioje. 

 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad pastoračine je tarnyste je sunkumų ir vienis umą patirianč ius kunigus 
stiprintų ir guostų artumas su Vies pač iu ir bič iulyste  su broliais kunigais. 
Pasauliečių pranciškonų ordino:  
 Uz  Ruandos načionalinę broliją ir Afrikos kongresą. „Tėve mūsų“ 
*** Uz  pasirengimą III Ėuropos OFŠ ir Jaupra kongresui, kuris vyks 2018 m. 
rugpju č io 20-26 d. Lietuvoje. 
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ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 

 

 Tema: Naujajai Regulai – 40 metų.  
Lobis Pasauliečių pranciškonų ordinui 

 
 

Studijuok. Mylėk. Gyvenk Regula. 
 

 „Visi mylintys Viešpatį visa širdimi, visa siela, visu protu 
ir visomis jėgomis ir mylintys savo artimą kaip save patį... 
O kokie yra laimingi ir palaiminti vyrai ir moterys, 
darantys tuos dalykus ir ištvermingai jų besilaikantys. 
Tegul jie saugo šiuos gardžius Jėzaus Kristaus žodžius savo 
mintyse ir tegul šventai juos vykdo iki pabaigos, nes jie yra 
dvasia ir gyvenimas.“  

Taip prasideda ir pasibaigia lais kas visiems tikintiesiems, kurį paras e  
mu sų Šerafis kasis te vas Prančis kus ir kuriame atskleidz iama atgailos 
dvasingumo esme . Bu tent de l to s is lais kas pasitarnavo kaip pirmasis 
įkvepiantis dokumentas Atgailos broliams ir seserims, ve liau 
pavadintiems Treč iuoju s v. Prančis kaus ordinu. 1221 m. Baz nyč ia dave  
„Memoriale Propositi“ kaip Regulą Atgailos broliams ir seserims. Ją 
patvirtino popiez ius Honorijus III. Š i Regula be gant s imtmeč iams buvo 
Baz nyč ios keletą kartų atnaujinta, kol tapo tuo lobiu, kurį pasaulieč iai 
prančis konai turi s iandien.  

1228 m. „Memoriale Propositi“ versijoje randame tikslias gyvenimo 
gaires: rengtis kukliai, valgyti me są tik triskart per savaitę, pasninkauti 
penktadieniais, triskart per metus priimti s ventąją Komuniją, moke ti 
des imtines ir skolas, susitaikyti su kaimynais, laikytis atokiai nuo erezijų, 
bendruomenis kai dalyvauti Mis iose kartą per me nesį, kas me nesį aukoti 
ligoniams bei vargs ams, dalyvauti brolių laidotuve se, lankyti ligonius, uz  
visus melstis, suras yti testamentą, pries  nieką nepakelti ginklo. Kai kurie 
istorikai mano, jog tai pade jo uz baigti kryz iaus z ygius. Ir galiausiai 
moterys, nore damos stoti į ordiną, ture jo gauti savo vyrų sutikimą. 

1289 m. popiez ius Mikalojus IV savo bule je „Supra Montem“ Treč iajam 
s v. Prančis kaus ordinui dave  perz iu re tą Regulą pasauliečiams, 
gyvenantiems savo namuose, vadinamiems tretininkais. Pirmą kartą 
s v. Prančis kus pripaz įstamas Atgailautojų ordino įku re ju, o Pirmojo ordino  
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broliams suteikiama atsakomybe  vizituoti bei ugdyti atgailautojus. 
Tęsiama 1221 m. Regula, tač iau jos turiniui suteikiama juridine  forma. Š ia 
Regula Treč iojo ordino prančis konai vadovavosi beveik septynis 
s imtmeč ius. 

 1883 m. popiez ius Leonas XIII dave  naują Regulą, kuri vadinosi 
„Misericors Dei Filius“. Ten detaliai nurodoma, ką turi ir ko neturi daryti 
tretininkai. Pavyzdz iui, kas me nesine  s ventoji Komunija ir is paz intis, 
vengti kras tutinumų, vengti viliojanč ių spektaklių, kasdien melstis 12 
„Te ve mu sų“ ir 12 „Šveika Marija“. Ordinas tampa daugiau religine 
draugija nei ordinu.  

Dabartinę OFŠ Regulą 1978 m. birz elio 24 d. patvirtino pal. popiez ius 
Paulius VI, is leisdamas apas talis kąjį lais ką „Seraphicus Patriarcha“. 
Š ita Regula buvo skirta atsiliepti į Baz nyč ios poreikius keič iantis laikams. 
Ją sudaro 3 skyriai ir 26 įkvepiantys straipsniai, kurie giliau apmąsto 
s v. Prančis kaus lais ką visiems tikintiesiems. Š i Regula ais kiai apibre z ia, 
kad Pasaulieč ių prančis konų ordinas yra lygiavertis Prančis konis kosios 
s eimos narys. Jis dar kartą pripaz įstamas kaip ordinas, kaip gyvenimo 
bu das, į kurį yra pas aukti skirtingomis aplinkybe mis gyvenantys z mone s. 

1978-ųjų Regulos ras ymo pročesas ture jo keletą įdomių posu kių ir 
sugrįz imų. 1966 m. kovą, neilgai trukus po Vatikano II Šusirinkimo, keturi 
prančis konų generaliniai ministrai dave  palaiminimą prade ti darbą prie 
naujosios Regulos Treč iajam ordinui, kaip anuomet buvo vadinamas OFŠ. 
Jie pakviete  načionalines brolijas teikti pasiu lymus bu simos Regulos 
turiniui. Atsakymai buvo perduoti Regulos projekto komisijai Asyz iuje, 
tarptautinei tarybai, susidedanč iai is  brolių prančis konų ir Baz nyč ios 
vadovų, kurie perz iu re jo pasiu lymus ir 1968 m. parenge  pirmąjį Regulos 
juodras tį. Projektas buvo is siuntine tas načionalinių brolijų įvertinimui. 
Reakčijos buvo labai neigiamos. Taigi pročesas nebuvo lengvas, tač iau 
parode  kad ordino nariai s irdyse savo čharizmą suprato daug anksč iau, 
nei Regula buvo galutinai parengta. 

Kritikai apmąste  ir nurode  kryptis, kuriomis ture tų vadovautis Regula. 
Š tai kokie buvo komentarai apie pirmąjį juodras tį: jis neatspindi, kaip 
z mone s s iandien gyvena pasaulyje, neapmąsto, kaip atliepti į pasaulio 
poreikius, ne ra Vatikano II Šusirinkimo končepčijos, tru ksta ekumenine s 
dvasios, miglotas esčhatologinis z vilgsnis, nepakankamas akčentas 
dedamas į buvimą pasaulieč iu, per daug de mesio suteikiama kunigų 
teise ms ir galioms, nekalbama apie abipusę Pirmojo ir Treč iojo ordinų 
atsakomybę. Nieko neuz simenama apie z inią ir misiją pasaulyje, ordinas 
suvokiamas ne kaip bendruomene , bet kaip institučija ir organizačija.  

Gyvenimo reguloje neis reiks ta prančis konis ka dvasia. Pirmasis skyrius 
nurodo Ėvangeliją kaip tretininkų gyvenimo Regulą, tač iau po to yra daug 
moralinių reguliavimų ir kvietimų atlikti pamaldumo praktikas. Nieko 
neuz simenama apie nuolatinio atsivertimo poreikį. Š is juodras tis buvo 
skirtas mirs tanč iam Treč iajam ordinui, bet ne ateities ordinui. 

Pirmasis Regulos juodras tis buvo nepavykęs. Pasaulieč iai prančis konai 
z inojo, ko nori, ir nebijojo dalintis savo mintimis. Jų s irdys atpaz ino savo 
čharizmą, misiją ir pagrindinius akčentus, kurie ture jo atsispinde ti naujojoje 
Reguloje. Regulos komisija susirinko dar kartą 1969 m. sausį. Tada jie 
susivoke , kad tarp jų ne ra Treč iojo ordino narių. Kad tai is taisytų, jie 
pasikviete  Treč iojo ordino vadovus dalyvauti susitikime. Kongresas, 
surengtas Asyz iuje tų pač ių metų rugpju tį, sudare  sąlygas pasaulieč iams 
dalyvauti jų pač ių Regulos rengime ir tai buvo beprečedentis įvykis. Viskas 
pasikeite  is  esme s. Kartu jie parenge  17 esminių naujos Regulos punktų: 
gyventi Ėvangelija pagal s v. Prančis kaus dvasią, siekti nuolatinio 
atsivertimo, bu ti broliais ir seserimis visiems z mone ms ir visai ku rinijai, 
gyventi vienybe je su Kristumi, sekti neturtingą ir nukryz iuotą Kristų, 
dalyvauti Baz nyč ios gyvenime ir misijoje, bu ti taikos įrankiais, gyventi 
asmeninį, bendruomeninį ir liturginį maldos gyvenimą, pade ti sunkiau 
gyvenantiems, gyventi paprastumu, nuolankumu ir maz umu. Š ie aspektai 
ture jo tapti naujosios Regulos pagrindu. Ypač  svarbu, kad ji ture tų 
pasaulietinio dvasingumo čharakterį. Naujojoje Reguloje ordinas ture jo 
gauti naują vardą – Pasaulieč ių prančis konų ordinas. 

Pal. popiez ius Paulius VI  naująją Regulą pasiras e  1978 m. birz elį, prae jus 
12 metų nuo Regulos rengimo pradz ios. Naujoji OFŠ Regula kvieč ia 
pasaulieč ius prančis konus eiti is  Ėvangelijos į gyvenimą ir is  gyvenimo į 
Ėvangeliją. Ėsminiai Regulos straipsniai akčentuoja mu sų pas aukimą 
atside ti taikai ir teisingumui, ekologijai, darbui ir s eimai. Regula meta is s u kį 
pasaulieč iams prančis konams veikti pasaulyje, kuriame gyvena. Ji pabre z ia 
pasaulieč ių prančis konų dvasingumą gyventi Ėvangelija sekant 
s v. Prančis kumi, praktikuojant kasdienį atsivertimą, gyvenant brolijos 
gyvenimą kaip pasaulieč iams, susivienijus su viso pasaulio prančis konais. 

Kad is pildytume s į lobį, kurį vadiname 1978-ųjų Pasaulieč ių prančis konų 
ordino Regula, kaip Regulos prologas buvo pride tas s v. Prančis kaus 
paraginimas Atgailos broliams ir seserims. Tai z inia, kurią Šerafis kasis te vas 
Prančis kus paras e , kad primintų mu sų s aknis ir misiją. 

Pagaliau Regula paras yta pasaulieč iams prančis konams ir tariantis su 
jais pač iais. Tai Regula, kuria pasaulieč iai prančis konai gali gyventi ir 
kve puoti kiekvienu momentu ir kiekvieną dieną. Š is lobis mums kalba, mus 
veda ir įkvepia gyventi savo prančis konis ka čharizma bei pasiu lyti ją 
pasauliui kaip meile s dovaną. Š vęskime ją savo gyvenimais! 

 

Pagal CIOFS Prezidiumo ugdymo komisijos parengtą ugdymo medžiagą 
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