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KONTAKTAI 
Švetaine  internete – www.ofs.lt 
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba: 
Načionalinis ministras Nerijus Č apas OFŠ, tel. 8 650 26814 
Načionaline  ugdymo magistre  Ėmilija Radus iene  OFŠ, tel. 8 610 65035 
Načionalinis dvasinis asistentas br. Paulius Šaulius Bytautas OFM, tel. 8 682 60227 
Regionų ministrai: 
Tels ių regiono – Jonas Drungilas OFŠ, tel. 8 655 12556 
Paneve ž io regiono – Ėgle  Jaž auskiene  OFŠ, tel. 8 647 09083 
Vilniaus regiono – Leonas Šadauskas OFŠ, tel. 8 638 40433 
Kauno regiono – Zita Murauskiene  OFŠ, tel. 8 680 85454 
Vilkavis kio regiono – Irena Ovsiukiene  OFŠ, tel. 8 600 69324 
Š iaulių regiono – Genovaite  Marčinkute  OFŠ, tel. 8 653 56249 

 
 2014 m. rugpju č io 15-17 d. Kretingoje vyks I Pasaulieč ių prančis konų ir 
prančis konis kojo jaunimo načionalinis kongresas, kurio tema pasirinkti 
s v. Prančis kaus Asyž ieč io Testamento ž odž iai: „Dievas dave  man brolius“. 
Pras ome pasiruos imą s iam Kongresui paremti savo malda, o pagal 
galimybes - ir finansine parama. Taip pat kvieč iame dalyvauti Kongreso 
himno ir logotipo konkursuose. Konkurso nuostatus galite rasti 
internetine se svetaine se www.ofs.lt ir www.jaupra.lt. 
 

 Kvieč iame dalyvauti sočialine je Advento akčijoje, skirtoje paremti nuo 
stičhijos nukente jusią Filipinų Prančis konis kąją s eimą. Šavo brolijose 
surinktas aukas iki s v. Kale dų perveskite į Lietuvos pasaulieč ių prančis konų 
ordino sąskaitą Nr. LT28 7044 0600 0360 4017 arba Lietuvos 
prančis konis kojo jaunimo brolijos sąskaitą Nr.  LT02 7044 0600 0626 4807. 
Moke jimo paskirtis: auka taifūno Filipinuose aukoms. 
 

 Kiekvieną s es tadienį, 17.20 val., Marijos radijo eteryje „PORČIUNKULĖ “ – 
laida apie Prančis konis kąją s eimą Lietuvoje ir pasaulyje. Laida kartojama 
pirmadieniais, 8 val. Laidų arčhyvą galite rasti internetine se svetaine se 
www.marijosradijas.lt ir www.jaupra.lt. 
 
 

 Š es tadieniais asmenis kai arba brolijose meldž iame s Š vč . Mergele s 
Marijos septynių dž iaugsmų rož inį už  visą Prančis konis kąją s eimą. 

Šventojo Tėvo Pranciškaus: 
 Kad pamesti ar prievartos aukomis tapę vaikai rastų jiems reikalingą 
meilę ir globą. Kad kriks č ionys, aps viesti įsiku nijusio Z odž io, parengtų 
ž moniją Iš ganytojo atė jimui. 
Pasauliečių pranciškonų ordino: 
 Už  Prančis kuč ius - kad jie jaustų Dievo meilę ir artumą per mus ir kad jų 
s ventas gyvenimas bei darbai bu tų pavyždys kitiems. „Te ve mu sų...“  

ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 

Pax et bonum! Ramybės ir gėrio! 
 
Načionaline  taryba yra nuos irdž iai susiru pinusi brolijose 

vykstanč iu ugdymu, tode l su brolis ka meile dar kartą atkreipia de mesį į 
2012 m. rugpju tį Kretingoje vykusio Nacionalinio ugdymo seminaro 
apibendrinimo težes ir pras o dėti visas pastangas, kad šios tezės būtų 
įgyvendintos Jūsų brolijos gyvenime: 

1. Kartą per me nesį brolijose skaitykime Š v. Ras tą, Regulą, 
Katekižmą. Kvieskime į pagalbą kleboną ar kitą kompetentingą ž mogų. 

2. Kuo daž niau kartu su brolija s vęskime Eucharistiją ir 
dalyvaukime Š vč . Šakramento Adoračijoje. 

3. Regionų taryboms pavedama misija lankyti brolijas, is siais kinti 
realią situačiją ir, jei reikia, pras yti pagalbos is  Načionaline s tarybos, 
Prančis konis kos pasaulieč ių akademijos. 

4. Štiprinkime komunikaciją tarp brolijų narių ir Nacionaline s 
tarybos per regionų ir vietinių tarybų ministrus. 

5. Šiekime s eimos santykių brolijoje, patirkime daž nų susitikimų 
dž iaugsmą, padarykime juos neformalius, kvieskime prančis konis kąjį 
jaunimą, brolius, sesutes. 

6. Š es tadieniais asmenis kai, pagal galimybes brolijose, melskime s 
7 Marijos dž iaugsmų rož inį už  visą Prancis konis kąją s eimą. 

7. Škaitykime laiko ž enklus ir siekime bu ti radikaliais kriks c ionimis. 

„Pradėkime daryti gera,  
nes iki šiol dar nieko 

nepadarėm, broliai...“ 
  

Šv. Pranciškus Asyžietis 

MALDOS INTENCIJOS 
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Pradėkime iš naujo, broliai! 

Patarimai, kaip pravesti brolijos susirinkimą 
 
Brolijos susirinkimą prade kite kryž iaus ž enklu ir malda arba giesme 
Š ventajai Dvasiai. 
 
Ratu trumpai pasidalinkite, kaip nuo prae jusio brolijos susirinkimo 
seke si „eiti is  Ėvangelijos į gyvenimą ir is  gyvenimo į Ėvangeliją“. 
  
Garsiai perskaitykite Š ventojo Ras to is trauką ir praleiskite keletą minuč ių 
tyloje. Įsiklausykite į Dievo ž odį ir is girskite, ką jis kalba kiekvienam 
asmenis kai. Ratu pasidalinkite prabilusiu Dievo ž odž iu, perskaitydami 
sau svarbius Š ventojo Ras to ž odž ius ir paais kindami kuo s is Dievo Z odis 
s iandien yra svarbus tau (nekomentuokite, kai kalba brolis ar sese ). 
 
Tokiu pat bu du perskaitykite su tema susijusį OFŠ Regulos straipsnį. 
 
Garsiai perskaitykite ugdymo medž iagą ir kartu aptarkite klausimus 
apmąstymui. 
 
Brolijos taryba pristato Ordino naujienas is  Lietuvos ir pasaulio.  
 
Šusitikimą baikite bendruomenine malda už  bendras Ordino intenčijas. 
Is sakykite ir savo brolijos intenčijas, pras ymus, pade ką. Kartu melskite s 
vieną is  s v. Prančis kaus maldų. Šusitikimą už baikite kryž iaus ž enklu. 
 
Tęskite bendrystę prie puodelio arbatos ir atsines tų ge rybių, surinkdami 
nario mokestį bei planuodami savo brolijos ugdymą ir veiklas: 
rekolekčijas, misijas, Pas aukimų dienas ir kt. 
 
UGDYMO MEDŽIAGA. 
Tema: Pranciškoniškoji šeima 

Labai seniai, maž daug pries  as tuonis s imtus metų, viename Italijos 
mieste, Asyž iuje, gyveno du jaunuoliai – Prančis kus ir Klara. Nors abu 
buvo turtingi ir ture jo didelių svajonių gyvenime, tač iau is  meile s Je žui jie 
laisva valia tapo neturte liais, o tai reis kia – laisvais ž mone mis. 

Prančis kus daug keliavo liudydamas Dievo meilę visiems, ką 
sutikdavo savo kelyje, o Klara is gyveno gilų dž iaugsmą lyde dama jį 
malda. Tač iau kad ir kaip bu tų toli vienas nuo kito – Prančis kus ir Klara 
niekuomet nebuvo is siskyrę.  

Greitai jie sulauke  daugybe s paseke jų. Tai Dievas padovanojo 
brolių ir sesių, kurie keliavo pas Je žų Prančis kaus ir Klaros pe domis...  

Bu ti neturte liu. Bu ti broliu visiems. Gyventi pagal Ėvangeliją. Myle ti 
Baž nyč ią. Bu ti maž esniuoju. Myle ti visą ku riniją. Nes ti ramybę ir ge rį. Tapti 
laisvu s irdyje. 

Pirmieji Prančis kaus paseke jai buvo Maž esniųjų brolių ordinas. Jie 
pasivadino „maž esniaisiais broliais“, kadangi nore jo bu ti maž esni – maž iau 
verti – už  kitus ž mones bei tarnauti visiems. Š iandien Maž esniųjų brolių 
ordinas susideda is  maž esniųjų brolių (OFM), konventualų  (OFM Čonv) ir 
kapučinų (OFM Čap). 

Pirmosios Klaros bendraž yge s buvo artimos jos giminaite s, ve liau 
daug moterų visame pasaulyje nuseke  jos pavyždž iu. Taip susiku re  
seseris ka bendruomene  – Š v. Klaros Neturte lių seserų ordinas (OŠČ), 
kuriame sesute s gyvena Ėvangelija, neture damos nieko savo. 

Prančis kus pakviete  ir pasaulieč ius gyventi pagal Ėvangeliją, tapti 
Atgailos broliais ir seserimis. Taip susiku re  Pasaulieč ių prančis konų ordinas 
(OFS).  

Be gant amž iams susiformavo Treč iasis reguliarusis ordinas (TOR), 
kuris apjunge  s imtus įvairių kongregačijų – vienuolių vyrų ir moterų, 
gyvenanč ių pagal Prančis kaus čharižmą. 

Visai neseniai Prančis konis koje s eimoje gime  Prančis konis kasis 
jaunimas (Jaupra) – kaip galimybe  jauniems ž mone ms atpaž inti savo 
pas aukimą ir įsipareigoti prančis konis kam keliui. Baž nyč ia patike jo 
Prančis konis kąjį jaunimą Pasaulieč ių prančis konų ordino globai. 

Po visą pasaulį pasklidusioje Prančis konis koje s eimoje gyvuoja ir 
vaikų grupe s: Prančis kaus vaikai, Trubadu rai, Z iedeliai... Lietuvoje jie 
vadinasi – Prančis kuč iai. 

Kaž kada, labai seniai, maž oje Š v. Damijono baž nyte le je,  Prančis kus 
is girdo Nukryž iuoto Je žaus ž odž ius: „Prančis kau, eik ir atstatyk mano 
namus, kurie, kaip matai, griu va!”. Š iandien tai yra visos Prančis konis kosios 
s eimos misija. Tai yra mano, tai yra mu sų visų misija! 
 
Klausimai apmąstymui: 
 1. Koks yra skirtumas tarp įvairių S ventosios Dvasios Baž nyč ioje 
suž adintų s eimų? 
 2. Kuo man yra ypatinga Prančis konis koji s eima?  
 3. Kuo broliai ir seserys is  kitų Prancis konis kosios s eimos s akų yra 
svarbu s mano pas aukimui sekti Kristų Prančis kaus pe domis? 
 4. Kaip suprantu Prancis konis kosios s eimos misiją? 
 
Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai:   
 1 Kor 12, 4-11;  
 Pasaulieč ių prančis konų ordino Regula, 1 sk. 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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