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 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 18 (2015 m. geguž e ) 

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.blužas@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 prežidente  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 ž 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; žitmur@gmail.čom ) 
Vilkavis kio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudževičius@gmail.čom ) 
Š iaulių regiono – Genovaitė Marcinkutė OFS (8 653 56249; genutemarč@gmail.čom ) 

 

 Geguž e s 9 d. Kretingoje vyks Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
Tels ių regiono Rinkimų kapitula. Š iuo metu Tels ių regiono brolijai 
priklauso 10 vietinių brolijų, regione yra 136 įž adus davę nariai ir 20 
naujokų. Pras ome Ju sų maldos, kad Vies pats is lietų savąją Dvasią! 

 

Geguž e s 12 d., 18 val., Klaipe dos Š v. Brunono Kverfurtieč io parapijoje 
vyks Prančis konis ko pas aukimo diena. Programoje – s v. Mis ios, OFŠ ir 
Jaupra pristatymas, liudijimai ir agape . Pras ome palyde ti malda naujų OFŠ 
ir Jaupra brolijų ku rimą prie maž esniųjų brolių konventualų vienuolyno. 

 

Geguž e s 30-31 d. Kaune vyks načionalinis ugdymo seminaras tema: 
„OFS tapatybe s ir prigimties apmąstymas“. Auka uz  seminarą – 10 Eur. 
Dalyviams numatyta dalomoji ugdymo medž iaga, maitinimas ir nakvyne . 
Registračija vis dar vyksta el. pas tu:  info@ofs.lt arba telefonu 8 698 40337. 
Vietų skaič ius yra ribotas. Paskube kite registruotis! 
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ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 

 

Šventojo Tėvo Pranciškaus 
 Kad atmetę abejingumo kultu rą ru pintume s kenč ianč iaisiais, ypač  

ligoniais ir vargs ais. Kad sekuliarioje aplinkoje gyvenantiems kriks č ionims 
Marijos už tarimas pade tų apsispręsti skelbti Je žų. 

 

*** Pras ome maldos uz  rengiamą naują nacionalinę ugdymo programą ir 
arte jantį načionalinį ugdymo seminarą Kaune – už  mu sų brolijų ir viso 
Ordino atsinaujinimą. 
 

*** Melskime s uz  taiką Ukrainoje, Sirijoje ir visame pasaulyje. Uz siras yti 
Rož inio maldai  už  taiką galite internetiniame puslapyje: www.mir.com.hr 

MALDOS INTENCIJOS 

Sveika, šventoji Sužadėtine, 
Švenčiausioji Karaliene, 

Marija, Dievo Motina, 
per amžius Mergele; 

Švenčiausio dangiškojo Tėvo pasirinkta, 
Jo pašventinta 

Kartu su švenčiausiuoju mylimu Sūnumi 
Ir Šventąja Dvasia Guodėja. 

Tavin nusileido ir tavy pasiliko 
Visa malonės pilnatvė 

Ir visoks gėris. 
Sveika, Jo Rūmai.   

Sveika, Jo Tabernakuli. 
Sveika, Jo Rūbe. 

Sveika, Jo Tarnaite. 
Sveika, Jo Motina. 

Ir sveikos, visos šventos Dorybės, 
Šventosios Dvasios malone ir įkvėpimu 

Besiliejančios į tikinčiųjų širdis, 
Kad, atsikratę netikėjimo,  

Jie taptų ištikimi Dievo tarnai –  
Per tave. 

 
Šv. Pranciškus Asyžietis.  

Švenčiausiosios Mergelės pasveikinimas 

Cimabue freska  
Šv. Pranciškaus 

žemutinėje 
bazilikoje Asyžiuje, 

XIII a. 
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UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: Popiežiškosios pasauliečių reikalų 
tarybos laiškas Pasauliečių pranciškonų 

ordinui  
 

Vatikanas, 2015 m. vasario 13 d.  
 

Brangu s Pasaulieč ių prančis konų ordino bič iuliai, 
 
Šu dideliu dž iaugsmu siunč iu jums savo sveikinimus ir ž inią, 

pasibaigus XIV Generaline s Pasaulieč ių prančis konų ordino Kapitulos 
s ventimui. 

 

Ketvirtasis ju sų Regulos straipsnis jums primena apie svarbą „uoliai 
skaityti Ėvangeliją, eiti is  Ėvangelijos į gyvenimą ir is  gyvenimo į 
Ėvangeliją“. 

 

2015 metais s venc iame 50-tąsias Dekreto apie pasauliec ių 
apas talavimą Apostolicam Actuositatem paskelbimo metines. S iame 
popiež iaus Pauliaus VI paskelbtame dekrete, kuriame kalbama apie 
„užsibrėžusias apaštalauti arba kitus antgamtinius tikslus turinčias 
pasauliečių sąjungas“, primenama, kad „jų nariai mažuose rateliuose su 
kolegomis ir draugais aptaria savo apaštališko veiklumo metodus ir vaisius, 
svarsto, kaip derinti savo kasdienį elgesį su Evangelija“ (Vatikano II 
Šusirinkimo dokumentai, Apostoličam Ačtuositatem, 30). 

 

Š is kvietimas ir s iandien lieka svarbus jums, kurie priklausydami 
Pasaulieč ių prančis konų ordinui įsipareigojate apas talauti įvariomis 
formomis, tač iau pirmiausia – Ėvangelijos gyvenimu ir liudijimu s eimoje, 
darbe ir sočialine je kasdienio gyvenimo aplinkoje. 

 

Tam, kad savo kasdienį gyvenimą, buvimą ir elgesį gale tume derinti 
su Ėvangelija, bu tinai turime uoliai skaitydami siekti vis labiau ir vis 
geriau ją paž inti. 

 

Popiež ius Prančis kus neseniai mums is  naujo primine  Ėvangelijos 
skaitymo svarbą: „Labai patariu visada su savimi rankinėje ar kišenėje 
nešiotis mažą Evangeliją ir dienos metu perskaityti Evangelijos ištrauką“. 
Kriks č ioniui tai bu tina ne tam, kad is moktų ir taptų akademiniu ž mogumi, 
bet kad „rastų Jėzų, nes Jėzus yra būtent Jo Žodyje, Jo Evangelijoje“. 
Ėvangelijos Ž odis turi bu ti priimtas „...kaip priimame Jėzų, tai yra – atvira, 
nuolankia širdimi, Palaiminimų dvasioje. Nes Jėzus atėjo nuolankiai. Atėjo 
skurde. Atėjo su Šventosios Dvasios patepimu“ (Popiez ius Prancis kus, 
rytine  homilija Š v. Mortos namų koplyč ioje, 2014 m. rugse jo 1 d.). 

Tam drąsina ir Ju sų ypatinga čharižma, nes s v. Prančis kus Asyž ietis visą 
savo gyvenimą ir savo liudijimą sutapatino su Ėvangelija, taip arte damas 
prie savojo s ventumo. Prisimename ir garsųjį s v. Prančis kaus posakį, kurį 
daž nai kartoja mu sų popiež ius Prančis kus: „Ar žinote, ką Pranciškus sakė 
savo broliams? Jis sakė: „Visada skelbkite Evangeliją ir, jei tai bus būtina, 
žodžiais taip pat!“ Bet kaip? Ar įmanoma skelbti Evangeliją be žodžių? Taip! 
Liudijimu! Pirma liudijimas, paskui žodžiai!“ (Popiez ius Prancis kus, 
susitikimas su Umbrijos jaunimu Asyž iuje, 2013 m. spalio 4 d.). 

 

Š iandien pasauliui vis labiau yra reikalingas drąsių pasaulieč ių 
kriks č ionių liudijimas. Tokių pasaulieč ių, kurie sugebe tų Ėvangeliją perkelti 
į praktiką ir iš  naujo atrašti per Krikš to šakramentą įgytą tapatybę, neš 
„kiekvienas pakrikštytasis, nepriklausomai nuo jo funkcijos Bažnyčioje ir 
išsilavinimo tikėjimo srityje lygio, yra veiklus evangelizacijos subjektas, ir 
būtų neteisinga manyti, kad evangelizacijos planą turi vykdyti kvalifikuoti 
darbuotojai, o likusi tauta būti tik jų veiklos adresatu. Naujoji evangelizacija 
turėtų apimti naują suvokimą, kad aktyvus veikėjas yra kiekvienas 
pakrikštytasis“ (Popiez ius Prancis kus, Evangelii Gaudium, 120). 

 

De mesingas Ėvangelijos skaitymas kiekvienam tetaps svarbiu stimulu is  
naujo atrasti savo kriks č ionis ką pas aukimą ir priklausymą Baž nyč iai, kur 
kiekvienas galime ir privalome įnes ti savo inde lį. Tam, kad Baž nyč ią vestų 
vis augantis „žavus ir malonus evangelizavimo džiaugsmas“ (Paulius VI, 
Ėvangelii Nuntiandi, 80), kurį popiež ius nurode  kaip mu sų misijos pagrindą 
ir kelią ateinantiems metams. 

Vyskupas Josef Clemens 
Šekretorius 

 

Klausimai apmąstymui: 
1. Kartu su brolija aptarkite Popiež is kosios pasaulieč ių reikalų tarybos 

lais ką Pasaulieč ių prančis konų ordinui. Pasidalykite savo įž valgomis. 
2. Kokiomis formomis mes, pasaulieč iai, esame kvieč iami apas talauti?  

Kaip suprantate Ėvangelijos skelbimą be ž odž ių? 
3. Kode l kriks c ionio tikslas yra ne is manyti Evangeliją, bet rasti ir priimti 

Je žų Ėvangelijos Ž odyje? Pasidalykite savo Ėvangelijos skaitymo patirtimi. 
 

Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai: 
Rom 1, 15-17; 1 Kor 9, 16-23;   
OFŠ Regula 4 st.; Generaline s Konstitučijos, 9 st. 
 

Užduotis: Asmenis kai perskaitykite arba kartu su brolija skaitykite 
Š ventojo Te vo Prančis kaus apas talis kąjį paraginimą ĖVANGĖLII GAUDIUM 
(liet. „Evangelijos dz iaugsmas“) apie Evangelijos skelbimą s iandieniame 
pasaulyje. Študijuokite ir įgyvendinkite s į dokumentą! 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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