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 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 62 (2019 m. sausis) 

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 – Rimantas Radzevičius OFS (8 687 51325; rad.rimantas@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 ) 

 Maloniai primename OFŠ brolijų ministrams, kad ataskaitas uz  2018 metus 
ir nario mokesč io z iniaras č ių kopijas vietine s tarybos turi iki sausio 5 d. 
pateikti regionine ms taryboms, o regionine s tarybos – iki sausio 15 d. 
Načionalinei tarybai. De l klausimų susijusių su ataskaitomis kreipkite s 
telefonu 8 682 18060, o su nario mokesč io z iniaras č iais – telefonu 8 683 51789. 
 

Kvieč iame OFŠ brolijas ugdymui įsigyti Š ventojo Te vo Prančis kaus 
apas talis kąjį paraginimą „Gaudete et Exsultate“ apie pas aukimą į s ventumą 
s iuolaikiniame pasaulyje. Vieneto kaina – 2,5 Ėur. Norinč ius pras ome kreiptis 
el.pas tu ofs.lietuvoje@gmail.com. 

 

Gruodz io me n. Malavio Namane gyvenviete je prade jo veikti vandens 
gręz inys, įrengtas sočialine s akčijos „Well4Afriča“ aukotojų le s omis. Darbai 
tęsiasi Ugandos Kihani parapijoje, kur bus nutiestas vandentiekis tarp gretimų 
kaimų ir į mokyklas. Netrukus gręz inys bus kasamas Zimbabve s Nehumambi 
bendruomene je. Daugiau suz inoti ir paaukoti galite puslapyje well4africa.eu. 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad jaunuoliai, ypač  Lotynų Amerikoje, sekdami Marijos pavyzdz iu, 
atsilieptų į Vies paties kvietimą skelbti pasauliui Ėvangelijos dz iaugsmą. 
Pasauliečių pranciškonų ordino:  
 Uz  tarptautinį Jaupra susitikimą, uz  Pasaulio jaunimo dienas ir uz  Lotynų 
Amerikos kongresą Gvatemaloje. „Tėve mūsų...“ 
 

* Uz  sausio 5 d. Kaune vyksiantį OFŠ Načionaline s tarybos pose dį. 
 

* Uz  sausio 14-18 d. Kretingoje vyksianč ią Maz esniųjų brolių ordino Lietuvos 
Š v. Kazimiero provinčijos kapitulą bei visus OFŠ ir Jaupra brolijoms Lietuvoje 
tarnaujanč ius dvasinius asistentus. 
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Mylimieji, 
 

Kristus, Tėvo Meilės dovana, yra kelias pas Jį,  
tiesa, į kurią Šventoji Dvasia mus veda,  

gyvenimas, kurio Jis atėjo apsčiai duoti (plg. OFS Regula, 4).  
Eikime pirmyn tuo Keliu, atsiverkime ir atsiduokime tai Tiesai,  

priimkime ir mylėkime tą Gyvenimą.  
Linksmų šv. Kalėdų ir palaimintų Naujųjų metų! 

 
 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba 
Virginija Mickutė OFS, Nerijus Čapas OFS, Monika Midverytė OFS,  

Nijolė Raudytė OFS, Natalija Verbickienė OFS, Ilona Keruckienė OFS,  
Karolina Sutkutė, br. Antanas Blužas OFM ir br. Piotr Strocen OFM Conv 

 

Šv. Kalėdos, 2018 

MALDOS INTENCIJOS 

Pieno grota, Betliejus 
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Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA   
 

Tema: Generalinio ministro laiškas 
 

2018 m. gruodz io 24 d. Roma  
 

 Mano brangu s broliai ir seserys s v. Prančis kuje! 
 Tesuteikia gerasis Vies pats jums savąją ramybę! 

 

„Tad prisiartino džiaugsmo diena, atėjo linksmybės laikas“ (1 Cel 85). 
 

Is  tiesų prisiartino dz iaugsmo diena, ate jo laikas linksmintis ir de koti. Dievas 
ate jo į mu sų tarpą, Dievas is tare  z mogui „taip“. Š is „taip“ ate jo neįtike tinu bu du – 
paslėptas nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreikštas mažutėliams (plg. Mt 11, 25). 
Mes matome tai s v. Prančis kuje, matome ir s iandien, jog Kale dų sle pinys yra 
pasle ptas nuo is mintingųjų, o apreiks tas maz ute liams. 

Didieji dalykai gimsta tyloje. Advento laikotarpiu laukdami Vies paties 
ate jimo, o per Kale das s vęsdami mu sų Vies paties Je zaus Kristaus gimimą, daz nai 
is gyvename s io pasaulio triuks mą ir u z esį, kuris yra toks tolimas Betliejaus 
tvartelio tylai. Vos keli z mone s z inojo, kas įvyko tomis dienomis, ir dz iauge si de l 
didz io Dievo veikimo – kad atėjo laiko pilnatvė! (plg. Gal 4, 4). 

Š iandien turime taip pat is gyventi Kale das: gyvename laiko pilnatvę. Kristus 
ate jo ir pasiliko tarp mu sų. Nelengva gyventi s ia didele dovana, nes ir s iandien 
atrodo, kad tik nedaugelis z ino, ką is  tiesų s venč iame. Kartais net ir patys tai 
uz mirs tame skube dami ir stengdamiesi kuo geriau pasirengti s vente ms, paruos ti 
dovanas vieni kitiems kaip savo meile s z enklus. Pamirs tame Betliejaus tylą, kuri 
yra esmine  s venč iant Dievo Z odz io Įsiku nijimą. Betliejaus tyla yra tikra 
pries pries a triuks mingam pasauliui – mais tams, riaus e ms, pretenzijoms, karams, 
kovoms visose mu sų visuomene s ir net Baz nyč ios srityse! Ėsame be galo 
susiru pinę tuo, kas vyksta aplink mus, ir tai atima mu sų de mesį, laiką, je gas. 

Bet s iandien yra linksmybe s laikas! Tode l de koju Vies pač iui Dievui uz  visą 
ge rį, kurį dovanojo s iais metais. Kvieč iu jus visus, kad s į linksmybe s laiką 
gyventume te bu dami tikri Dievo buvimu tarp mu sų. Kvieč iu jus visus atnaujinti 
savo apsisprendimą pilnai gyventi savo pas aukimu, dar labiau ir dar intensyviau 
siekti gyventi tuo s ventumu, į kurį Dievas mus pas auke . 

„Dažnai jaučiame pagundą manyti, kad šventumas rezervuotas tiems, kurie turi 
galimybę laikytis atokiai nuo kasdienių užsiėmimų, kad daug laiko galėtų skirti 
maldai. Taip nėra. Visi esame pašaukti būti šventi gyvendami meile ir kiekvienas 
kasdieniais užsiėmimais liudydami visur, kur esame. Esi Dievui pašvęstasis ar 
pašvęstoji? Būk šventas ar šventa džiugiai gyvendamas savęs atidavimu. Esate 
susituokę? Būkite šventi mylėdami ir rūpindamiesi savo vyru ar žmona taip, kaip 
Kristus myli Bažnyčią. Esi darbuotojas? Būk šventas sąžiningai ir kompetentingai 
atlikdamas savo darbą brolių labui. Esi tėvas ar motina, senelis ar senelė? Būkite 
šventi kantriai mokydami vaikus sekti Jėzumi. Turi valdžią? Būk šventas siekdamas 
bendrojo gėrio ir išsižadėdamas asmeninių interesų“ (Gaudete et exsultate, 14). 

Per Kale das s is pas aukimas į s ventumą yra dar stipresnis. Ne tode l, kad 
Dievas s auktų garsiau, bet tode l, kad rengiame s skirti laiko tylos akimirkoms. 
Mes pasirengę atrasti Dievo stebuklą ir jį kontempliuoti tyloje. Drąsinu jus Tomo 

Mertono, kuris mire  pries  50 metų, tač iau jo mokymas is lieka aktualiu kvietimu 
mums visiems, z odz iais: „Dienoje turi būti metas, kai planuojantis žmogus pamiršta 
savo planus ir veikia taip, tarsi iš viso neturėtų jokių planų. Dienoje turi būti metas, 
kai žmogus, kuriam reikia kalbėti, visiškai nutyla. Jo protas nieko nebeteigia, tad jis 
klausia savęs, ar tie teiginiai išvis turėjo prasmę. Turi būti laikas, kai maldos žmogus 
eina melstis taip, tarsi tai būtų pirmas kartas, kai jis meldžiasi. Kai ryžtingas žmogus 
atideda į šalį visus savo sprendimus, tarsi jie visi būtų sužlugę, ir mokosi kitokios 
išminties – saulę atskirti nuo mėnulio, žvaigždes nuo tamsos, jūrą nuo sausumos ir 
naktinį dangų nuo kalnagūbrio“ (T. Mertonas „Ne  vienas z mogus ne ra sala“). 

Tokia tyla leidz ia s vęsti Kale das, suvokiant visą jų prasme s ir svarbos gylį. 
Dievas is tare  „taip“ visiems vyrams bei moterims, ir s is „taip“ yra besąlygis kas. 
Marija is tare  „taip“ Dievui ir jos „taip“ yra besąlygis kas. Tinkama prieiga prie 
s ventumo kelio yra besąlygis kai pakartoti s į „taip“.  

Šakyti „taip“ Dievui: ne tik savo maldomis, bet ir savo veiksmais. Šakyti Dievui 
„taip“ reis kia ies koti Jo valios ir ją vykdyti. Tai atnes  naują gyvenimą į mu sų brolijas. 

Šakyti „taip“ sau: priimti save kaip Dievo dovaną pasauliui, mano s eimai, mano 
mylimiesiems ir netgi sau pač iam. Gyvenimas yra Dievo dovana, ir turime sakyti 
„taip“ savo gyvenimams. Turime dz iaugsmingai priimti jį visą su savo silpnumu, 
trapumu ir sunkumais, nes gyvenimas priklauso Dievui. Bu tent Kale dos mums 
parodo neis matuojamą gyvenimo vertę, nepaisant is orinių aplinkybių. Ir taip, tai 
atnes  naują gyvenimą į mu sų brolijas. 

Šakyti „taip“ artimui: z velgiant į jį kaip į Dievo dovaną. Dievas atsiunte  artimą, 
kad jis pade tų man kelyje į s ventumą. Viskas, ką turiu padaryti, tai besąlygis kai 
sakyti jam „taip“, ir tai pade s man s vente ti. Kvieč iu jus myle ti ir darbuotis de l 
vargs ų, atstumtųjų, apleistųjų, nas laič ių, mu sų laikų nas lių, kurie yra visuomene s 
paribiuose ar net uz  jų. Mums reikia tų, kurių jau niekam nebereikia. Ir taip, tai 
atnes  naują gyvenimą į mu sų brolijas. 

Mums, pasaulieč iams prančis konams, s is tylus Kale dų s ventimas reis kia laikų 
pilnatvę, linksmybe s laiką. Visada turime ies koti to, kas pirmiausia, o pirmoji buvo 
tyla. Pasaulis buvo sukurtas tyloje. Kristus ate jo tyloje. Š v. Prančis kus Dievą 
pirmąsyk sutiko tyloje – kale jime, s v. Damijono baz nyte le je, gamtoje, vienatve je.  

Š ias Kale dų s ventes praleiskime su linksmybe, gimusia tyloje ir maldoje. Bu kime 
tikri, kad laiko pilnatve  ate jo. Arte kime prie Dievo ir artimo, taip priarte sime prie 
savęs. Dar labiau pasiryz kime tapti s ventais. Pasiryz kime Įsiku nijusį Dievo Z odį 
pastatyti savo brolijų (vietinių, regioninių, načionalinių ir net tarptautine s) čentre. 
Is gyvenkime s v. Angelos is  Folinjo patirtį: „Įsikūnijimas padarė mums du dalykus. 
Pirmiausia, jis mus pripildė meile. Antra, jis padaro mus tikrus dėl mūsų 
išgelbėjimo“ (Š v. Angelos is  Folinjo 12 lais kas). 

„Aš dėkoju savo Dievui, kai tik jus prisimenu, visuomet, kiekvienoje maldoje, su 
džiaugsmu už jus visus besimelsdamas, už jūsų bendradarbiavimą Evangelijos labui 
nuo pirmosios dienos iki šiandien. Esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą 
darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. Šitaip manyti apie jus visus teisinga, nes 
aš turiu savo širdyje jus“ (Fil 1, 3-7). Visiems linkiu palaimintų s ventų Kale dų, kad 
gale tume te patirti Dievo tylą, kurioje atsitiko didz iausias įvykis: Dievo Z odis tapo 
ku nu ir gyvena tarp mu sų. 

Ju sų brolis ir ju sų ministras, 
Tibor Kauser OFŠ 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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