
Pradėkime iš naujo, broliai! 

 Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
UGDYMO MĖ NRAŠ TIŠ  Nr. 19 (2015 m. birž elis) 

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 vyko Tels ių regiono Rinkimų kapitula. 
Regioniniu ministru antrai is  eile s kadenčijai is rinktas Jonas Drungilas OFŠ, 
vičeministru – Rimantas Radževič ius OFŠ, ugdymo magistre – Rasa 
Lapiene  OFŠ, sekretore – Vilma Š amonskiene  OFŠ, ekonome – Aurelija 
Te vialiene  OFŠ, tarybos nare – Angele  Kleinauskaite  OFŠ. Šveikiname ir 
linkime Dievo valiai atviros s irdies!  

 

Š .m. spalio pabaigoje Lietuvos pasaulieč ių prančis konų ordino 
Načionaline  taryba planuoja bendrą Lietuvos OFŠ ir Jaupra piligriminę 
kelionę į Italiją s v. Prančis kaus pe domis, skirtą OFŠ įž adus ir Jaupra Paž adą 
davusiems arba jiems besirengiantiems broliams ir seserims. Visą detalią 
informačiją (kelione s datas, kainą ir kt.) paskelbsime jau netrukus. 
Pras ome ju sų maldos, kad Vies pats laimintų s ios piligrimyste s planavimą! 

 
 

Kvieč iame į prančis konis kus vasaros renginius! Liepos 7-12 d. 
Pakutuve nuose vyks Prančis konis ka stovykla s eimoms (ž r. www.kpjt.lt). 
Liepos 25 – rugpju c io 2 d. vyks Prancis konis kojo jaunimo atgailos z ygis į 
Porčiunkule s atlaidus (ž r. www.jaupra.lt).  
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ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO 

 

Šventojo Tėvo Pranciškaus 
 Kad imigrantai bei pabe ge liai bu tų priimti s alyse, į kurias atvyksta, ir su 

jais bu tų elgiamasi pagarbiai. Kad asmeninis susitikimas su Je žumi 
paž adintų daugelio jaunų ž monių tros kimą paaukoti Jam save renkantis 
kunigystę arba pas vęstąjį gyvenimą. 
 

*** 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 

Tretininkų A B C... 
 

A – myle k savo artimą. 
B – bude k visados, visur. 

C – c ionai dirbk, kente k, tenai ilse sies ir dz iaugsiesi. 
D – visados, kiekvienam daryk gera. 

E – vykdyk Evangeliją. 
G – garbink savo Vies patį Dievą. 

I – nes k savo kryz ių, – eik paskui Kristų. 
J – ies kok Dievo Karalyste s. 

K – kovok gerą kovą, – narsiai, is tvermingai. 
L – lavinkis dorybe se. 

M – melskis visuomet, nenustok niekuomet. 
N – nesiru stink, neapkalbe k. 

O – Ordiną vertink, jam bu k de kingas. 
P – pasiduok Dievo valiai. 

R – už laikyk Regulą, o ture si ramybę. 
S – paz ink save, perdirbk, atnaujink. 

Š – neple s k artimui s love s. 
T – tarnauk Dievui is tikimai iki mirties. 

U – auk kasdien uolume. 
V – visur, visados atmink amz inybę... 
Ž – z eminkis, o bu si is auks tintas. 

Palaimintasis 
Lukezijus  Modestini  

ir jo žmona Bonadona 
iš Poggibonsi  

yra laikomi pirmaisiais 
pasauliečiais 

pranciškonais. 
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Pradėkime iš naujo, broliai! 

UGDYMO MEDŽIAGA 
 

Tema: Pranciškoniškas dvasingumas 
 

„Aukščiausiasis Visagali, geras Viešpatie, 
Tau šlovė, garbė ir gyrius, ir visa palaima. 
Tau vienam, Aukščiausiasis, tai priklauso, 
ir joks žmogus nėra vertas Tave minėti. 
... 
Garbinkite ir šlovinkite mano Viešpatį, 
Jam dėkokite ir tarnaukite giliai nusižeminę“. 
 

   Šv. Pranciškus Asyžietis, „Kūrinijos giesmė“ 
 

Kas yra „dvasingumas“? 
Dvasingumas yra ypatingas sekimo Kristumi bu das ar is rais ka. Akivaiždu, 

kad daugybe  visiems kriks č ionims bendrų dalykų yra daug svarbesni nei 
atskiros kriks č ionis kos grupe s interesai. Galima is vardyti keletą tokių 
dalykų: meile  ir atleidimas Kristaus pavyždž iu, bendruomene , asmenine  ir 
bendruomenine  malda, Baž nyč ios sakramentinio gyvenimo s ventimas, 
paklusnumas teise tam autoritetui, meile  Š ventajam Ras tui, ru pestis taika ir 
teisingumu. Ne ra skirtumo tarp mu sų tikslų, o taip pat tarp daugybe s mu sų 
kelių ir priemonių. Škiriasi tik tai, ką mes vadiname is rais kos bu du. Kalbame 
apie benediktinis ką, domininkonis ką, prančis konis ką dvasingumą, apie 
pasaulieč iams tinkamą dvasingumą, kuris skiriasi nuo kunigų ar vienuolių 
dvasingumo. 

Š ią mintį geriausiai iliustruotų toks pavyždys. Kelios mužikos grupe s gali 
sugroti tą patį ku rinį, tač iau roko grupe  jį sugros visis kai kitaip nei atlike jai, 
kuriuos girdime per sveikinimų ir pageidavimų končertą. Daugybe  vokalistų 
gali jį sudainuoti taip skirtingai, kad galiausiai imsime abejoti, ar tai yra tas 
pats ku rinys. Panas iai ir keletas ras ytojų gali apras yti tą patį įvykį ar asmenį, 
tač iau, skaitydami is  skirtingų požičijų paras ytą tą pač ią visuotinę istoriją, 
matome, jog tonas gali bu ti visis kai skirtingas! 

 

Pranciškaus kelias 
Škirtingi dvasingumai labiausiai priklauso nuo pač ios įku re jo asmenybe s 

arba laikmeč io, kuriame ku re si religine  bendruomene . Popiež ius Pijus XII yra 
sakęs, kad bet kurio s ventojo dvasingumas yra ypatingas jo kelias – tai, kaip 
jis įsivaiždavo Dievą, kaip Dievas jam kalbe jo, kaip prie jo priarte jo. Dievo 
savybes kiekvienas s ventasis mato pagal tai, apie ką labiausiai mąsto, kas jį 
giliausiai palieč ia ir jaudina, traukia ir nugali. Šiektinas idealas kiekvienam 
s ventajam gali bu ti kuri viena Kristaus ypatybe , tač iau visi s ventieji, visa 
Baž nyč ia siekia sekti visu Kristumi. 

 

Ar šv. Pranciškus buvo ypatingas? 
Vienas prančis konų ras ytojas yra pasakęs: „Jeigu ir galime pasakyti apie 

s v. Prančis kų kaž ką ypatingo, tai tik apie jo didelį ru pestį netroks ti nieko 
ypatingo“. Prančis konis kas dvasingumas buvo tiesiog „laikytis Ėvangelijos“.  

Pijus XII ve liau sakys, kad pagal prančis konis ką doktriną Dievas yra s ventas, 
didis, bet virs  visko – Jis yra ge ris, is  tiesų auks č iausiasis ge ris. Pagal s ią 
doktriną, Dievas yra meile . Jis gyvena meile, kuria is  meile s, tampa ku nu ir 
atperka, gelbsti ir visa padaro s venta is  meile s. Prančis konis ka yra 
kontempliuoti ž mogis ką Je žaus meilę. Didysis prančis konis kas is rais kos bu das 
pagrįstas faktu, kad Dievas yra meile . Ž inoma, tuo tiki kiekvienas kriks č ionis, 
tač iau prančis konai (kaip ir s v. Prančis kus) ypatingai tai akčentuoja. 

 

Ar pranciškonai yra „geresni“? 
Jei s v. Prančis kus gale tų susige sti danguje, tai jis tikrai sutriktų nuo bet 

kokios už uominos, kad jo Ordinas, jo gyvenimo bu das ar jo dvasingumas jį ir jo 
draugus is skyre  is  kitų, pake le  „auks č iau“ už  kitus. Tiesą sakant, vienas is  
esminių jo dvasingumo elementų visada buvo bu ti „maž esniuoju“ ir ture ti 
„maz esniųjų“ brolių ir seserų. 

Ne ra dvasingumo, kuris bu tų geresnis už  kitą, paprasč iausiai jie yra skirtingi. 
Galbu t mane įkvepia Kalvarija, o tu esi paliestas Betliejaus sle pinio. Vieni mano, 
kad labiausiai reikia ru pintis teismu ir bude jimu, o kiti ž velgia į Dievo kantrybę 
ir gailestingumą. Nei vienas nesame geresnis už  kitą. Ėsame tas, kas esame. 
Panas iai ispanas skiriasi nuo airio: ne ra niekuo geresnis, tik skirtingas. 

 

Pranciškoniško dvasingumo elementai 
Bandydami is reiks ti du dalykus (kriks č ionis ką dvasingumą apskritai ir 

prančis konis ką dvasingumą) is vardinsime s iuos elementus. 
Gyventi Ėvangelija pagal s v. Prančis kaus dvasią reis kia: 
 vienytis su neturtingu ir nukryž iuotu Kristumi; 
 gyventi Dievo meile je; 
 bu ti broliu visiems ž mone mis ir ku rinijai; 
 dalyvauti Baž nyč ios gyvenime ir misijoje; 
 nuolat atsiversti; 
 gyventi liturgine s, asmenine s ir bendruomenine s maldos gyvenimą; 
 bu ti ramybe s pasiuntiniu. 

 

Pagal „To Live as Francis Lived. A Guide for Secular Franciscans“  
 

Klausimai apmąstymui: 
1. Kuo skiriasi įvairu s dvasingumai Katalikų Baž nyč ioje? 
2. Kuo unikalus yra prančis konis kas dvasingumas? 
3. Pasidalink, kode l tave asmenis kai traukia prančis konis kas kelias. Kaip 
manai, ką tai atskleidž ia apie tavo asmenybę? 
4. Kokį Dievo paveikslą daž niausiai įsivaižduoji?  
5. Kaip z odz iai „Dievas yra Meile “ veikia tavo ru pesc ius, tavo maldą, tavo 
darbą, tavo s eimos gyvenimą, tavo santykius su kitais?  
 

Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai: 
1 Jn 4, 7-21;  OFS Regula 1-4, 13 st.; Generaline s Konstitučijos, 1-3 st. 
Pasiruos imas Paž adui, 28-31 p. 

Pradėkime iš naujo, broliai! 
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