
Pradėkime iš naujo, broliai! 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 14 (2015 m. sausis) 

KONTAKTAI 
Švetaine  internete – www.ofs.lt; Facebook’o paskyra – ofs.lt 
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba: 
Načionaline  ministre  Virginija Mickutė OFS (8 682 18060; o_virgute_yra@yahoo.čom) 
Načionaline   vičeministre  Rasa Mačiulionienė OFS (8 656 61786; rmačiul@gmail.čom) 
Načionalinis ugdymo magistras kun. Gintaras Blužas OFS (8 650 60367; gintaras.bluzas@gmail.čom) 
Načionalinis sekretorius Mindaugas Taškūnas OFS (8 698 40337; onegarden@gmail.čom) 
Načionaline  ekonome  Natalija Verbickienė OFS (8 683 51789; natalija.verbičkiene@gmail.čom) 
Načionalinis brolis kas vadovas Rimantas Radzevičius OFS (8 687 51325; rad.rimantas@gmail.čom) 
Načionaline  Jaupra prezidente  Monika Midverytė OFS (tel. 8 677 51387; monikaofs@gmail.čom) 
Načionalinis dvasinis asistentas br. Paulius Saulius Bytautas OFM (8 682 60227; 
sauliusbytautas@yahoo.čom) 
Regionų ministrai: 
Tels ių regiono – Jonas Drungilas OFS (8 655 12556; drungilas.jonas@gmail.com) 
Paneve z io regiono – Eglė Jažauskienė OFS (8 647 09083; eglejaz@gmail.com) 
Vilniaus regiono – Algimantas Andziulis OFS (8 614 50935; algandziulis@gmail.com) 
Kauno regiono – Zita Murauskienė OFS (8 680 85454; zitmur@gmail.čom ) 
Vilkavis kio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudzevičius@gmail.čom ) 
Š iaulių regiono – Genovaitė Marcinkutė OFS (8 653 56249; genutemarč@gmail.čom ) 

 

2015 m. sausio 25 d., sekmadienį, Š iaulių vyskupijos pastoraciniame 
čentre (Tilz e s g. 186) vyks Pranciškoniško pašaukimo diena Šiaulių 
regionui. Renginio programoje: 14 val. s lovinimas ir mokymas „Bu kite 
tokio nusistatymo kaip Kristus Je zus“ (Fil 2,5) – kun. Gintaras Bluz as OFŠ, 
Marijos radijo direktorius; 15 val. pristatymai grupe se: „Kas yra OFŠ?“ ir 
„Kas yra Jaupra?“ (pasauliec ių prancis konų ir prancis konis kojo jaunimo 
liudijimai); 16 val. agape -vais e s; 16.30 val. prančis konis kas končertas: 
Rasa Lapiene  OFŠ ir brolija (Kretinga). Ateikite ir pamatysite! 

 

 Interneto dienras č io Bernardinai.lt redakčija is leido G. K. Č estertono 
knygą „Š ventasis Prančis kus is  Asyz iaus“. Vieno is kiliausių XX a. katalikų 
mąstytojų knyga apie s v. Prančis kų – daugiau nei įprasta biografija. 
Autorius netike tais palyginimais ir metaforomis kalba apie s ventąjį s ių 
laikų z mogui. Knygos ies kokite Bernardinai.lt redakčijoje, knygynuose 
arba prančis konų parapijose. 
 

Šventojo Tėvo Pranciškaus 
 Kad skirtingas religijas is paz įstantys ir visi geros valios z mone s is vien 

dirbtų taikos labui. Kad s iais – Pas vęstojo gyvenimo – metais vienuoliai ir 
vienuole s is  naujo atrastų dz iaugsmą sekti Kristumi ir uoliai tarnautų 
vargs ams. 

 

*** Melskime s uz  taiką Ukrainoje, Širijoje ir visame pasaulyje. 
 

*** Š es tadieniais asmenis kai arba brolijose meldz iame s Š vč . Mergele s 
Marijos septynių dz iaugsmų roz inį uz  visą Prančis konis kąją s eimą. 
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ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 

 
 
 
 
 
 
 

„Pabusk, žmogau: dėl tavęs Dievas tapo žmogumi.  
Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus.  

Dėl tavęs, kartoju, Dievas tapo žmogumi“, –  
skelbia šventasis vyskupas Augustinas. 

 
Mūsų Viešpats Jėzus Kristus – Žmogumi tapęs Dievas – žadina mus iš ramaus 

miego. Žadina, kad eitume ir atstatytume Jo Bažnyčią įnešdami savo dalį į šį šventą 
darbą. Šv. Kalėdų tyla ilgai netruks. Prasidės iššūkiai, kuriuos turėsime įveikti. 
Reikės išstovėti iki galo ir atlikti misiją – Dievo meilės plano misiją. 

Sulaukę mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo švenčių budėkime, kad 
nesuimtų ramus apsipratimo bei įsipatoginimo miegas. Pradėdami Pašvęstojo 
gyvenimo metus ir paraginti popiežiaus Pranciškaus su evangeliniu džiaugsmu 
eikime žadinti pasaulio, nes dėl visų mūsų brolių ir seserų Dievas tapo Žmogumi. 
Tegul Šventoji Dvasia, prieš devynis mėnesius nužengusi ant Mergelės Marijos ir 
pradėjusi Įsikūnijimo stebuklą, uždega mūsų širdis dėl Dievo Bažnyčios ir brolių bei 
seserų išganymo. 

Besitęsiančio šv. Kalėdų stebuklo ir džiaugsmo! Pax et Bonum! 
 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba 
Virginija Mickutė, Rasa Mačiulionienė, kun. Gintaras Blužas OFS,  

Mindaugas Taškūnas, Natalija Verbickienė, Rimantas Radzevičius,  
Monika Midverytė ir br. Paulius Bytautas OFM 

 

Šv. Kalėdos, 2014 
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Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA 
     Tema: Generalinio ministro laiškas  

 
 

Pilisčsaba, 2014 m. lapkrič io 29 d. 
Visų Šerafis kojo Ordino s ventųjų s vente  

 
Visiems načionaliniams ministrams 

Visoms načionaline ms taryboms 
Visiems CIOFŠ nariams 

Visiems OFŠ nariams visame pasaulyje 
 
 

 Mano brangu s broliai ir seserys visame pasaulyje! 
 

 Vies pats tesuteikia jums savąją ramybę! 
 
 

Pasaulieč ių prančis konų ordino (OFŠ) tarptautine  brolija XIV Generalinę ir VI 
Rinkimų kapitulą ats vente  Asyz iuje, „Domus Pačis“ sveč ių namuose greta 
Porčiunkule s bazilikos. Daugybę tarptautinio OFŠ gyvenimo klausimų aptarusi 
Kapitula ypatingą de mesį skyre  pagrindinei temai: „Kaip vadovauti 
tarptautiniam ordinui, tokiam kaip OFŠ?“. 
 

 Kartu klause me s mus visus praturtinusių Apskritojo stalo pranes imų apie 
s eimos vaidmenį, maldos gyvenimą bu nant pasaulieč iu, vietine s brolijos svarbą. 
Ve liau s iomis temomis diskutavome darbo grupe se, kurios įnes e  svarų inde lį į 
visos Kapitulos darbą. Tad visą s į susitikimą galime pavadinti tikru brolis ku 
dialogu. 
 

 Apie 80 Kapitulos dalyvių, atvykusių is  įvairių pasaulio kras tų, prie me  
sprendimą de l naujo Ordino suskirstymo į regionus, uz  kuriuos yra atsakingi 
skirtingi Prezidiumo nariai. O galiausiai rinkimų sesijoje pats Vies pats numate  
naujus mu sų Ordino tarnus. 
 

 Ju sų s alių CIOFŠ atstovai jau turbu t spe jo pasidalinti savo įspu dz iais is  
Generaline s kapitulos. Netrukus paskelbsime s iuo metu redaguojamą baigiamąjį 
Generaline s kapitulos dokumentą, kuris apibre z ia Ordino prioritetus ir gaires 
ateinantiems s es eriems metams. 
 

 Š iandien s venč iame Visų Šerafis kojo Ordino s ventųjų liturginę s ventę. Tegul 
s i s vente  mus padrąsina mokytis is  savo pirmtakų pavyzdz io ir sustiprina mu sų 
įsipareigojimą giliau paž inti savo Ordino istoriją. Š iandien taip pat ir paskutine  
liturginių metų diena, nes jau rytoj, Pirmąjį Advento sekmadienį, prade sime 
naujus liturginius metus. Tegul tai mus paragina susimąstyti ir apie naujų s es erių 
OFŠ gyvenimo metų pradz ią. Metų, kuriuos pradedame su naujais is s u kiais ir 
naujais prioritetais. Viena vertus, matome natu ralų prade tų darbų tęstinumą, bet 
akivaizdu ir tai, jog daug kas yra jau pasikeitę, tad s is atskaitos tas kas mums gali 
tapti nauja pradz ia. 

 Taip pat kvieč iu ir raginu jus kartu su visa Baz nyč ia s vęsti Pas vęstojo gyvenimo 
metus. 
 

 Dėkingai žvelkime į praeitį, de kodami savo pirmtakams, kurie paliko mums 
s viesų pavyzdį gyvendami tuo pač iu pasaulieč ių prančis konų pas aukimu. 
Pade kokime visiems, kurie vede  ir vadovavo mu sų brolijoms įvairiuose lygmenyse, 
o taip pat visiems, kurie teike  visokeriopą pagalbą Pasaulieč ių prančis konų ordinui, 
ypač  mu sų dvasiniams asistentams. 
 

 Aistringai gyvenkime dabartį, de kodami Vies pac iui uz  s į malone s laiką. Kviec iu is  
naujo atrasti tai, kas esame, o ne ką darome, kad bu tume tikri Tėvo garbintojai 
(Regula, 8), piligrimai ir svetimšaliai, keliaujantys į Tėvo namus (Regula, 11). 
Gyvenkime bendryste je su Dievu ir vienas su kitu. Štiprinkime brolyste s rys ius ir 
priklausymo brolijai jausmą ypač  savo vietine se brolijose. Taip pat kvieč iu patirti 
Vies paties malonę per solidarumą su silpnaisiais, vargs ais ir atstumtaisiais – tiek 
OFŠ brolijose, tiek mus supanč ioje aplinkoje. Atsiliepkime į Dievo kvietimą per s į 
mu sų Regulos tekstą: Brolystės jausmas leis jiems džiaugsmingai save laikyti lygiais 
su visais žmonėmis, ypač su mažiausiais, kuriems stengsis sukurti gyvenimo sąlygas, 
derančias Kristaus atpirktiems kūriniams (Regula, 13). 
 

 Viltingai apkabinkime ateitį, drąsiai z velgdami į is s u kius, su kuriais susiduriame. 
Tegul mu sų gyvenimo pasirinkimai dera su mūsų tikėjimu (plg. OFŠ Regula 15). 
Mu sų gilus dvasingumas tvirtai pastatytas ant s v. Prančis kaus, s v. Klaros, s v. 
Ėlz bietos, s v. Liudviko ir daugybe s kitų s ventųjų, kurie mus uz taria Dangis kojo 
Te vo namuose. Ž velgdami į savo ateitį, pries akyje matome kelią. Drąsiai z enkime 
tuo keliu ir atsiliepkime į Dievo pas aukimą, savo viltis sude dami ne į turtus ar į 
priemones, bet į Dievo paz adą – kad Kristus bus su mumis per visas dienas iki 
pasaulio pabaigos (Mt 28, 20). 
 

 Galiausiai as  pavedu ju sų maldoms naujojo CIOFŠ Prezidiumo narius. Ėsame 
reikalingi ju sų maldos ir palaikymo, kad mu sų liudijimas bu tų autentis kas ir 
matomas. Kartu keliaujame siekdami tarp mu sų kurti Dievo karalystę. 
 

Ju sų brolis 
 

Tibor Kauser OFŠ 
Generalinis ministras  

 
Klausimai apmąstymui:  

1. Kartu su brolija aptarkite Pasauliec ių prancis konų ordino generalinio 
ministro Tibor Kauser OFŠ lais ką, pasidalykite savo įz valgomis. 

2. Kuo Pas vęstojo gyvenimo metai yra svarbu s mums – pasauliec iams?  
3. Kokioms naujoms iničiatyvoms as  asmenis kai arba visa mu sų brolija 

įsipareigosime s iais naujais metais? 
 

Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai: 
 Lk 9, 57-62; OFŠ Regula 8, 11, 13, 15 sk. 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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